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1. — GEÇEN 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş, Eğitim Ens
titülerine alınacak öğrencilere uygulanan smavlar 
hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri ÇağlayangU'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün, 

Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'in, 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş'e Gümrük ve Tekel Bakam Gün Sazak'ın ve 

İzinle yurt dışına giden Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a Devlet Bakam 
Süleyman Arif Emre'nin, 

İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'a 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'üıı, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim 
Adak'a Orman Bakanı Sabahattin Saycı'nın, 

İçişleri Bakanı Korkut Özal'a da Çalışma Baka
nı Fehmi Cumalıoğlu'nun vekillik etmelerinin uy-

TUTANAK ÖZETİ 
1 gun görülmüş olduğuna dair Cumlıurbaşkanlığı tez

kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Danışma Kurulunun : 

Başkanlık Divanı ve komisyonların üye sayısıy-
le siyasi parti gruplarına düşen görev yerleri ve üye 
sayılarına ilişkin önerileri kabul edildi. 

Siyasi parti gruplarının, Başkanlık Divanı ve Ko
misyon üyeliklerine gösterecekleri adayları belirle
melerine imkân vermek amacıyla : 

30 Kasım 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.38'de son verildi. 

Geçici Divan Üyesi 
Başkan Ordu 

Cahit Karakaş Ertuğrul Günay 

Geçici Divan Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Selâhattâm Öcal (Ankara), Ertuğrul Günay (Ordu) 

BAŞKAN — Mfflet Meclisinin 71 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Ortado
ğu'daki son siyasî gelişmeler ve Hükümetin bu ko
nudaki tutumu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce iki arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Ortadoğu'daki son siyasi gelişmeler ve Hükümetin 
bu konudaki politikası hakkında Sayın Faruk Sükan, 
buyurun efendim. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 
bugün vefaıi eden Mamisa Milletvekili Sayın Atıf 
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Akın için sayın milletvekili arkadaşlarınım saygı du
ruşunda bulunmalarını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşunda vardır, günde
me geçince yerine getireceğiz efendim. 

Sayın Sultan, müddetiniz beş dakikadır, onun 
içinde kalmanızı rica ederim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Son bir ay içerisinde, Türkiye'nin kaderiyle, dış 
münasebetler iyle ve dış ilişkileriyle yakından ilgili 
olan Ortadoğu bölgesinde çok önemli hadiseler ce
reyan etmektedir. Fakat, iç çekişmeler ve iç kavgalar 
yüzünden Devletimiz için bu kadar ehemımıiyetli, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin itibar ve haysiyetiyle 
ilgili bu konu üzerinde maalesef gerekli bilgiler ka* 
muoyuna intikal ctîirilmediği gibi; Parlamentomuzun 
da bugüne kadar çalışır durumda olmaması sebebiyle 
olayların üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi eğil
me imkânım bulamamıştır. 

Arap devletlerinin büyük ölçüde Mısır'la düşman 
vaziyet aldıkları bir sırada, Dışişleri Bakanı Çağla-
yangiFin Kahire ziyaretinin zamansız olduğu görü
şündeyiz. 

Aynı şekilde, böylesine kızgın bir devrede, Baş
bakan Yardımcılarından birisinin Bağdat'ı, diğerinin 
Trablus'u ziyaretlerimin zamanını da uygun bulma
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Çağîayangil bugün 
Zürih'ten - nazarı dikkatimizi çekerim, Zürih'ten - Ka-
hire'ye hareket ettii. Bu ziyaret, evvelce takarrür et
miş bir ziyaretti; ama kararlaştırılan tarihten sonra 
Ortadoğu'da büyük hadiseler cereyan etti. Mısır 
Devlet Başkanı Sedat, can düşmanı İsrail'i ziyaret 
©iti ve yaklaşma sağlamak için görüşmelerde bulun
du; bütün dünyada bunun tesirleri oldu; Arap ve İs
lâm âleminde de âdeta zelzele meydana geldi. Bu 
durum karşısında, zannediyorum ki, Sayın Çağîayan
gil, Strazburg toplantısından sonra Türkiye'ye dön
mek suretiyle Hükümetle, lıaiia Devlet Başkanıyla 
istişareden sonra bu ziyareti yapması lazım gelirken, 
hiç Türkiye'ye dönmeden, bugün Kahire'ye intikal 
etlıi. Bu konuda Hükümet kanatları arasında, Türkiye 
Dışişleri Bakamının ziyaretü dolayısıyla aktif çelişki 
var. Haklı olarak Millî Selâmet Partisi dün yaptığı 
basın toplantısıyla bu ziyaretin karşısına geçti ve hat
ta Sayın Çağlayangirin ziyaretinin İsrail'e, siyonizme 
faydalı bir ziyaret olarak vasıflandırdı; ama hemen 
iilâve ve arz etmek işitiyorum ki, bu beyandan önce, 
Hükümet içerisinde gerekli teşebbüste bulunup, Sa

yın Çağîayaıngii'i, Hükümet olarak buraya davet et
meleri lâzım gelirdi. Bu yapılmadıktan sonra, şimdi 
Sayın Çağîayangil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına orada müzakerelerde bulunacak; bulunması 
mümkün değildir arkadaşlarım, mümkün değildir. 
Oraya gittiği zaman, bugünkü şartlar içerisinde, Çağ
îayangil Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görüşünü 
intikal etiirmemektedıir. Ortadoğu'nun kaynadığı bir 
devrede, birçok hadiselerin olduğu bir devrede, kos
koca, 40 milyonluk ve Ortadoğu'nun en büyük dev
letinin, Türk Devletinin haysiyetiyle, şerefiyle, itiba
rıyla onyanıaya kimsemin hakkı yoktur. Bu adamlar 
bu kadar sorumsuzca bıirbirini kötülemek için, Dev
letin tahribi pahasına, partizandık yapmaktadırlar. 
Bunu samimiyetle kaydetmek mecburiyetini duyuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Mısır'la; Irak, Su
riye, Libya âdeta harp halinde. Böyle bir zamanda 
Dışişleri Bakam Kalıire'de Başbakan Yardımcıların 
Sayın Erbakan Bağdat'ta, Sayın Türkeş Trablus'ta 
ziyaretteler. Öğrenmek istiyorum, ama maalesef Hü
kümet azalarından sadece sayın Ticaret Bakam ve 
Ulaştırma Bakanı arkadaşlarım buradalar; temenni 
ederim ki, şuraya çıksınlar, buna cevap versinler: 
Bu ziyaretler Hükümetle mi ilgili?.. 

Yalnız, Sayın Türkeş'in Libya ziyaretiine davetle 
ve Cumhurbaşkanının mesajım hamil olarak gittiği
ni radyodan öğreniyorum; ama bu ziyaretlerin şu 
sıcak devrede Hükümetin görüşüyle, kararıyla, mu
tabakatıyla olup olmadığı hakkında en küçük bir 
açıklama yok. 

Sevgili arkadaşlarım, Irak Radyosunu dunleyin, 
Libya Sefilinin daha dünkü beyanı var; açıkça Çağ-
îayangil'in ziyareti tenkit edilmekte ve Türkiye'nin 
çok yönlü değil, çok yüzlü bir politika takip ettiğini 
ve devleti tahrip eden insanlarla bu memleketin ida
re edildiğini Irak Devlet Radyosu, Suriye, Radyosu, 
Libla Radyosu söylemektedir. 

Şimdi, Sayın Türkeş'in Libya'ya hareketinden ev
vel Sayın Enerji Bakam Kâmraın İnan verdiği beya
natta; «Bu ziyaret zamansızdır, bizim l ibya ile bir 
anlaşmazlığımız yoktur, petrol parasını da peşin ve
riyoruz» dedi; ama ondan evvel Libya'nın Ankara 
Büyükelçisi, açıkça, bugünkü Koalisyon Hükümeti
nin Libya ile yaptığı anlaşmaların hiçbirisinin taah
hütlerini yerine getirmediğini ve hiçbir taahhüdünü 
gerçekleştirmediğini beyan etmiştir. Bu sırada yapılan 
jlr ziyaretten, Ortadoğu kaynarken, hele Arap ve İs
lâm âlemi ile dostluk kurulması lazım geldiği bir dev-
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rede Türk Devletinin dış politikasının bu kadar ace
mice, bu kadar pervasızca, bu kadar tutarsızca idare 
edilmesinden üzüntü duymamak mümkün değildir. . 

Bu konuda Anamuhalefet Partisini de hemen ten
kit etmek işitiyorum. 

Arkadaşlarım, Türk Devleti için bu kadar önem
li, Devlet güvenliğiyle ilgili bir konunun mevzubahis 
olduğu bir zamanda Anamuhalefet Partisinden tek 
ses çıkmaması, görüş serdedilmemesi fevkalade şaya
nı teessüftür; onu da açıkça tenkit ediyorum. Bu ko
nuya da Anamuhalefet Partisinin eğilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarzda devlet politikası 
olmaz. Demokratik memleketlerde emsali var; bu 
kadar hayati ve milli davalar ve meseleler karşısında, 
demokratik ülkelerde iktidar ve muhalefet diyalogu 
kurulur ve bunun öncülüğünü de iktidar ve hükümet 
yapar. Hükümet muhalefete bilgi verir; onun, bir 
mili devlet politikası tanzimi hususunda görüşünü ve 
işbirliğini sağlar ve dış memleketlere öyle gider. 

Şu vaziyet karşısında hakikaten Çağlayangil'in 
durumunun da, Sayın Erbakan'ın, Sayın Türkeş'in 
durumunun da nasıl olacağını, bir milletvekili ola
rak üzüntüyle kaydetmek mecburiyetini] duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu bu kadar önemr 
İli olması hasebiyle arz ettim; bir hususu da müsaade 
ederseniz arz edeyim: 

Sedat'ın Kudüs'ü ziyareti münasebetiyle bütün 
devletler, başta Rusya ve Amerika, görüşlerin5 bil
dirdi; ama Ortadoğu'nun en büyük ülkesi Türkiye'
den tek ses çıkmadı. Ses nereden çıktı biliyor musu
nuz? Türkiye'nin Birleşmiş Millerlerdeki Daimi Teıro-
siicisi îlter Türkmen Beyefendi Nevvyork'da, Sedat'
ın İsrail'i ziyaretimi Türk Hükümetinin uygun bul
duğunu ve tasvip ettiğini ilan elti arkadaşlarım. Hü
kümden ses yok; ama orada Büyükelçi Hükümet 
adına konuşur; Hükümet kanatlan arasında bu kar 
dar derin ihtilaf var. Şu vaziyet karşısında Türk 
Devletinin düşoiğü hazin durumu ve Türk Devletinin 
uğratıldığı bu hazin manzarayı ve küçültücü hareketi 
milletvekilleri olarak, zannediyorum acı acı düşünme
miz lazımdır. 

Bu itibarla değerli milletvekili arkadaşlarım, Hü
kümetten bütün bu konuların açıklamasını istiyoruz 
ve milletvekili olarak bu konuyu sonuna kadar na
çizane takip mecburiyetinde olduğumuzu da arz eder, 
saygı ve teşekkürlerimi sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın SUkan. 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, Ayancık 
kasabasında çıkan silahlı ve sopalı çatışma konusun
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, Ayancık kasa
basında çıkan silahlı ve sopalı çatışma hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

Sayın İşgüzar konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekili arkadaşlarım; önce bana söz ver
me lütfunda bulunan değerli Başkana teşekkür ede
rim; soma, Meclisimizin hükmi şahsiyetini ciddi ve 
samimî olarak şerefle temsil edeceğine inandığım de
ğerli Başkana bu yasama dönemi içinde basan dile
rim. 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili olarak git
tiğim seçim mıntıkam olan Ayancık'ta, Bayramın bi
rinci günü, 22 Kasım 1977 öğleden sonra saat 14.00'te 
çıkan silahlı, sopalı, küfürlü saklın, 300 - 400 kişiyi 
bulan saldın tam 1 saat 15 dakika devam etti. Ben 
ba saldırıyı bir milletvekili olarak bir balkondan sey
relme bahtsızlığına uğradım. Ayancık, hepinizin de 
bildiği gibi küçük bir kasabadır. Bu olay, Bayram 
münasebetiyle gelmiş olan muayyen bir grup gencin, 
bilhassa halkın önünde, huzurunda gerçekten acı olan, 
Türklüğe, demokrasiye ve devlet haysiyetine yakışma
yacak şekilde galiz küfürlerle bağnntı ve çağnntı 
içinde ve gözlerimiz önünde cereyan etti. 1 saat 15 
dakika devam eden bu saldın esnasında teli bir gü
venlik gücünü temsil eden polise rastlamak mümkün 
olmadı. 

Halk, sokaklarda «Can kurtaran yok mu? Millet
vekili neredesin? Hükümet yok mu?» d'ye feryat edi
yordu, bağanyordu. Halk; «Devlet yok mu? Demok
rasiyi koruyacak Cumhuriyet Savcılan yok mu?» di
ye bağırıyordu. 

Hadiseden sonra bir toplantı yapmak zaruretini 
duyduğumda; bomba atılacağı ve benim konuşturul-
^mayacağım telkini yapıldı. Buna rağmen bir konuş
ma yaptım. Ancak, bir vatandaş olarak, bir milletve
kili olarak vatandaşlarımın duygusunu «milletin kür
süsünden milletvekili arkadaşlarıma açık seçik olarak 
beyan etmek mecburiyetini duyduğum için Sayın 
Başkamın bana söz verdiler. Bunu herhangi bir par
ti mülahazası kabul etmeyiniz. 

Aşın sağdan ve aşın soldan geîen militanların 
yapmış olduğu bu hadiseyi herhangi bir partiye ma-
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letmek de doğru değildir. (CHP sıralarından alkış
lar). 

Müsaade buyurursanız, Devleti bölmek isteyenler, 
milleti huzursuz kılmak isteyenler, demokrasiyi olta
dan kaldırmak isteyenler kim ise ve nereden gelirler
se gelsinler elbette bunların kafası ezilmeiidir. 

Eğer Devlet bölünürse arkadaşlar, mîllet huzur
suz olursa, demokrasinin kanseri telakki ettiğimiz bu 
aşın cereyanla/ Dtvieti zaafa uğratırsa, ne Ana Mu
halefet Partisi Lideri Sayın arkadaşımız, ne de İkti
dar Partisinin başı burada oturamaz. 

Onun için benîm konuşmamı müsamahayla ka
bul edeceğinize inansyomm. Ancak, oradaki bazı slo
ganları burada dile getirmeme müsaade buyurmanızı 
rica ediyorum. Çünlkü, bunlar, ne Cumhuriyet Halk 
Partisinin tanukğkm insanları tarafından gelecek ka
raktere sahip kişileridir, ne de diğer insanların. Bun
lar, tamamen, çök sivri, beîSki de Cumhuriyet Halk 
Partisi gibi büyük bir partinin gücünden istifade et
mek suretiyle, sıkıştıkları zaman belki de onlardan 
imdat isteyen kişilerin sloganı idi. 

Küçücük, 7 bin kişilik bir kasabada «Halk Mah
kemeleri kurulsun, hesap sorulsun. Sizi asacağız, sü
rüyeceğiz» gibi ve burada zabıtlara geçmesini isteme
diğim, çok özür dilerim, gal'z küfürlerin, sopaların 
bulunduğu ve öncülüğünü de birkaç militan öğretmen 
arkadaşın yaptığını gördüğüm bu olaylardan üzüntü 
duydum arkadaşlar. 

Demokrasiyi ve Cumhuriyeti bize emanet eden 
Atatürk'tür. Biz Atatürk çocuğuyuz, burası Atatürk 
Parlarnentosudur. Atatürk'ü tanımayanı ben tanımı
yorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar). 

Atatürk'e küfredenler ve Atatürk'e demode olmuş 
diyenlerin yeri yoktur arkadaşlar; Parlamentoda da 
yeri yoktur. Atatürk 500 sene sonrasını gören büyük 
liderdi, ender liderdir ve esasında Atatürk kendisi
nin kurduğu partinin içerisinde «Milliyetçiliği» de ifa
de etmiştir. Milliyetçiliği başka manada anlayanlara 
da ifade etmek icap eder ki, milliyetçilik, vatandaşla
rını seven insan demektir. O, insanları tefrik etme
yen, onların saadetim isteyen insandır. O itSbarla 
Cumhuriyeti gençlere bırakmıştır; ama bu gençlik 
Atatürk gençliğidir. 

Bunu ifade ediyorum arkadaşlarım. Cumhuriyeti, 
Cumhuriyetin kollanmasını Cumhuriyet Savcılarına 
ithaf etmiştir, oraya bırakmıştır. 

Atatürk'ün Adliye Bakanı olan, Hukuk Fakültesi
ni kuran Merhum Mahmut Esat Bozkurt'un bir ta
miminden kısa bir pasajla sözlerimi bitirmek istiyo-
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ram. Savcılara yapmış olduğu tamimde: «Ey savcı
lar, müddeiumumiler, sizler deniz kıyısında çalışan 
Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da, 
bu yurtta çalışan vatandaşların uğradığı en küçük 
haksızlıklardan ve hatta Bingöl Dağlarının kuytu kö
şelerinde nafakalarını bekleyen öksüzlerin gözyaşîa-
rından siz sorumlusunuz» diyordu. 

Bugün bazı savcıların, aşırı militan sola kaydık
larına, Atatürk'ü tanımadıklarına da şahit olmanın 
üzüntüsü içindeyiz. O itibarla öğretmenler, Cumhu
riyet öğretmenleri, Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet 
hâkimleri ve Cumhuriyetin Parlamento üyeleri, tarihi 
görevimizi yerine getirmek zorundayız, Devlete sahip 
çıkmak zorundayız, Devletinin ve milletinin haysiyet 
ve şerefleri rencide edildiği zaman Parlamento susu
yorsa, orada demokrasi tehlikeye girmiş demektir. 

Bugün benden önce konuşan arkadaşımızın da ifa
de buyurduğu gibi Mısır Devleti, kendisinden toprak 
alan bir İsrail Devletine gitmiştir. Amerika Başkanı 
ile Brejnev konuşmaktadır; bunların milli menfaat-
ları bahis mevzuu olduğu zaman, ideolojik görüşleri 
dahi tamamen kışla yaz gibi tefrik edilmiş olan bir 
rejimin başkanları olmasına rağmen, bir araya geli
yorlar. 

Ben sayın parlamenterler arkadaşlarıma ve bilhas
sa demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan partilerin 
muhterem liderlerine sesleniyorum; birliğe, beraberli
ğe davet ediyorum. Bu Devlet de bizimdir, Cumhuri
yet de bizimdir, Cumhuriyetin ve Devletin ebediyen 
yaşaması için aşın uçlar, bizden olmayanlar, Devle
te uzanan eller kırılmalıdır. 

Ben bu duygularla sizleri selamlıyorum, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İşgüzar. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, tu
tumunuz hakkında söz isliyorum. 

Şöyle ki : Başkanlık Divanı kurulmadan herhangi 
bir şekilde söz vermeniz mümkün değildir. Siz Baş
kanlık Divanım yalnız başkan olarak görüyorsanız bu 
uygulama son derece yanlıştır. Başkanlık Divanı bir 
bütündür, başkanveküleriyle, yazmanları ile beraber 
seçilmesi gerekir. Ondan sonra ancak gündem dışı 
söz verilir ve diğer değişik işlere girmemiz mümkün 
olabilir. 

Dün bunu hoşgörü ile karşıladık; ama bugün aynı 
uygulamaya devam ediyorsunuz. Bu, gelecekte, İçtü
züğün koymuş olduğu genel kuralların dışına iter, 
yanlış birtakım uygulamalara iter. 

Teşekkür ederim 
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BAŞKAN — Sayın Genç, bu sezin görüşünüz. 
Başkanlık olarak bizimi göriişiimüz; tatbik ettiğimiz 
usulün tam usul içinde olduğu merkezindedir. 

/ . — Manisa Milletvekili Atıf Akın'in ölümü ne
deniyle saygı duruşunda bulunulması. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Manisa Milletvekili Sayın Atıf Akın, 29.11 .1977 

günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

7, — 18 . U . 1976 tarihinde Ankara'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda 
Kraliyet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı Pro
jelerin Desteklenmesine ilişkin Anlaşma» nın, 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince 
Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulması
na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/33) (S. Sayısı: 1) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının bi
rinci sırasında yer alan ve basılıp dağıtılmış bulunan; 
(1) S, Sayılı, 18 . 11 . 1976 tarihinde Ankara'da im
zalanan, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollan
da Kraliyet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı 
Projelerin Desteklenanesine ilişkin Anlaşma» nın, Ana
yasa ve 31 . 5 . 1963 tarihli 244 sayılı Kanun gere
ğince Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine su
nulmasına dair Başbakanlık tezkeresini ve tezkereye 
konu olan anlaşma metnini okutup bilgilerinize suna
cağım. 

T. C, 
Başbakanlık 15 , 7 s 1977 

Kanunlar ve Kararlar 
Teiıkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-60/05375 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
lig-": 18 . 1 1 . 1976 tarihinde Ankara'da imzala

nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda 
Kraliyet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı Pro
jelerin Desteklenmesine İlişkin Anlaşma» 31 .12 .1976 
tarihli ve 7/13018 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
onaylanmış ve 17 . 3 . 1977 tarihli ve 15881 sayılı Res
mi Gazeie'de yayımlanmıştır. 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Yanhş. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı). 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 

Anlaşmanın örnekleri, 31 . 5 .1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fckrası uya
rınca ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
MOLLANDA KRALİYET HÜKÜMETİ ARASIN
DA İSTİHDAM YARATICI PROJELERİN DES

TEKLENMESİNE. DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Kra
liyet Hükümeti; 

İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri gözü
nün© alarak, 

Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi istefâ ile, 

Türkiye'de istihdam durumunu güçlendirmek üze
re işbirliğin yapılmasının arzuya şayan bulunduğunu 
kabul ederek, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

MADDE - I 
1. Bu Anlaşma, yurt dışında bulunan Türk işçi

lerinin tasarruflarının kısmen veya tamamen yatırım
lara dönüşmesi suretiyle finanse edilen istihdam ya
ratıcı projelerin (bundan böyle «Projeler» diye anı
lacaktır) gerçekleştirilmesini hedef almaktadır. 

2. Yukarıda sözü edilen Projeler, işçi şirketleri, 
köy kalkınma kooperatifleri, küçük sanat kooperatif
lerine taalluk etmektedir. Bu Projeler Tak Hüküme
tinin plan amaçlarına ve ilkelerine, aynı zamanda, 
Hollanda Kalkınma için İşbirliği Poltikasına ve has
saten bu politikanın sosyal veçhelerine uygun olacak
tır, 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

- - 424 — 
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MADDE - I I 
1. Hollanda Hükümeti her yıl bu alanda kendi 

katkısının ne miktar olacağı hakkında Türk Hüküme
tine bilgi verecektir. 

2. Projelere mali destek sağlamak amacıyla, Hol
landa katkısına istinaden bir fon kurulacaktır. 

MADDE - IH 
Her iki tarafın yetkili makamlarının müşterek mu

vafakati ile herhangi bir Proje için Hollanda Hükü
metince tayin edilecek uzmanlara ve bu uzmanların 
Türkiye'deki mesleki faaliyetlerinin gerektirdiği teçhi
zata Türk meri mevzuatı çerçevesinde uygun düşen 
kolaylıklar sağlanacaktır. 

MADDE •< IV 
1. Bu Anlaşmanın uygulanmasında yetkili ma

kamlar, bir taraftan Hollanda Kalkınma için İşbirliği 
Bakam, diğer taraftan Türk Sanayi ve Teknoloji Ba
kanıdır. 

2. Yetkili makamlardan herbiri, Projelerin ger
çekleştirilmesini üstlenecek bir icra makamı tayin ef-
me yoluna gidecektir. 

Yetkili makamlar bu tayinden birbirlerini haber
dar edeceklerdir. 

MADDE - V 
1. Âkit Taraflar, en fazla üçer temsilci bulun

duracakları bir Karma Komisyon kuracaklardır. 
Karma Komisyon üyeleri, kendilerine yardımcı 

olmak üzere uzmanlardan istifade edebileceklerdir. 
2. Mali yardımdan istifade edebilecek nitelikteki 

projeler konusunda her iki Hükümete tavsiyede bu
lunmak görevini Karma Komisyon üstlenecektir. 

Türk Hükümetinin muvafakati alınmadan hiçbir 
projenin gerçekleştirilmesine tevessül olunmayacak
tı;. 

3. Karma Komisyon, komisyon toplantılarının 
zamanı ile yerini, aynı zamanda İçtüzüğünü kendisi 
tespit edecektir. 

MADDE - VI 
1. Türk Hükümeti, projelerin gerçekleştirilmesi 

ile ilgili Türk Bakanlık ve Kuruluşların temsikileı in
den oluşan bir Yönetim Komitesi kuracaktır. 

Hollanda'mın Ankara'daki Büyükelçiliğinden bir 
temsilci, bu komitenin toplantılarına istişari üye sıfa
tıyla katılabilecektir. 

2. Görevinin icrasında Karma Komisyona yar
dımcı olmak gayesiyle, Yönetim Komitesi, 

a) Mevcut kalkınma projelerine uygun şekilde 
kurulmuş, 

b) Yatırım faaliyetine geçmiş olmakla birlikte, 
daha sonra mali güçlüklerle karşılaşmış, 

c) İstihdam yaratıcı, 

îşçi şirketleri ile ilgili «Projeler» in değerlendiril
mesinde ve seçiminde yararlı olacak öncelikleri tespit 
edecektir. 

3. Yukarıda sözü edilen Yönetim Komitesi fonu 
bir Türk yatırım bankası aracdığı ile kullanılacak

tır. Fondan projelere yapılacak para tahsisi ile ilgili 
şartlar Yönetim Komitesi ile söz konusu Türk banka-
sı arasında kararlaştırılacaktır. 

Bu banka kasa ve yönetim vazifesi görecektir. 
Yönetim Komitesi projeleri hedef alan fonların 

gerçekten bu gaye ile kullanılmasını sağlamak üzere 
bir kontrol sistemi kurup uygulayacaktır. 

MADDE - VII 
Âkit Taraflar, genel olarak, bu Anlaşma ile ilgili 

olarak sürdürülecek faaliyetleri kolaylaştırmayı taah
hüt ederler. 

MADDE H VIII 
Bu Anlaşmanın uygulanmasından doğabilecek ve 

yetkili makamlar veya icra makamları tarafından 
halledilemeyen tefsir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar 
Âkit Tarafların mutat diplomatik usulüne göre bir 
çözüme kavuşturulacaktır. 

MADDE -. IX 
A) Bu Anlaşma bir yıl süre ile yürürlükte kala

caktır. İlgili hükümetlerden biri, söz konusu sürenfn 
hitamından en az altı ay evvel anlaşmayı feshetme 
niyetini diğerine bildirmediği takdirde, Anlaşma her 
defasında otomatik olarak bir yıl süre ile uzatılacak
tır. 

B) 1. Bu Anlaşma, tarafların milli mevzuatının 
gerektirdiği formalitelerin tamamlandığım, hükümet
lerin birbirlerine yazılı olarak (bildirdikleri tarihte yü
rürlüğe girer. 

2. Hollanda Hükümeti bakımından işbu Anlaşma 
Hollanda Krallığı ülkesinin sadece Avrupa'da bulu
nan kısmına kabili tatbiktir. 

1976 tarihinde Ankara'da muteber metin olmak 
üzere Fransızca dilinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Kraliyet 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Başkanlık Divanı teşekkül etmeden konula
rın Genel Kurulda görüşülüp görüşülemeyeceği hak
kında. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

bu konu, Divan oluşmadığı gerekçesiyle şimdiye ka
dar okunmamıştır. Zannederim benden önce konu
şan arkadaşım müdahale etmişlerdir. Divan oluşma
dığına göre bunu burada sunmanız usule aykırı oldu 
Sayın Başkan. İleride usul olur ve bunun altından 
Meclisler çıkamaz. Çünkü, etrafınızda bulunan Di
van üyeleri geçici görevli olarak bulunmaktadırlar. 
Bu konunun sunuşta mesuliyetini yalnız Başkan ola
rak gınanız mümkün değildir, Tüzüğün icabı müm
kün değildir. Onun için takdirinize arz ederim. Ay
rıca usul hakkında söz verirseniz ki, 64 neü maddeye 
göre söz rica ediyorum.., 

BAŞKAN — Buyurun sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarını; 
18 . 11 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan; 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Kra
liyet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı Projele
rin Desteklenmesine İlişkin Anlaşma» um, 31.5.1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince Millet Meclisi 
Genel Kurulunun bİgisine sunulmasına dair Başba
kanlık tezkeresi şimdi bilgilerinize sunulmuş bulun
maktadır. 

Bu, Sayın Başbakan Bülent Ecevit zamanında ve
rilmiş o!an bir husustur. 

Sayın Başkan, bilgiye sunma konusunda, Saym 
Reisicumhurdan gelen ve Hükümete ait olan bazı 
vekâletler bilgiye sunulur, doğrudur; bir karara bağ
lanmamış, bağlanması gerekmez. Ama bu böyle de
ğildir, bu bilgi bir nevi Meclisin tasvibine maziıar 
olmaktadır. Yani muamele görmüştür, bilgiye sun
makla muamelesi yürümektedir. 

Sayın Başkan, şimdi, Başkanlık Divanı teşekkül 
etmemiştir. ZatıaMnizin gündem dışı söz vermesi 
mümkündür; fevkalade hallerde, Tüzükteki sarahata 
göre gündem dışı söz vereceksiniz, Meclis bilgilene
cektir. Bundan evvelki Geçici Başkan bunu vermiyor
du, o da doğrudur; ama Geçici Başkan ondan daha 
ilerdeki hususları burada icra etmiştir; maaş vermiş
tir, hüviyetlerimizi imzalamıştır, Hükümet programı 
okunmuştur vesaire. O ayrı. 

Sayın Başkan, şu anda Divan teşekkül etmemiştir. 
Divan teşekkilî etmediğine göre, bu tezkerenin bilgi
ye sunulması mümkün değildir. Çünkü, bugünkü du
rumda, Başkanlık Divanı üyelikleri için bazı gruplar 
seçimlerini yapamamışlardır. Dünkü Danışma Kuru
lunun önerisi tasvip gördükten sonra grupların bu se
çimleri yapması gerekirdi, yapmamı şiardır. Hatta ba
zı gruplar bu seçimleri yaptıklarına göre bu konuda 
da bir usul müzakeresi ortaya çıkıyor; Divanın ça
lışması için, biran evvel faaliyete geçmesi için bu da 
yapılab&ir, doğrudur; mesela ayrı ayrı oya sunul
ması hususu da ayrı bir münakaşa konusudur. Ama 
siz bu tezkereyi, usule taalluk eden bu hususu bilgiye 
sunamazsınız. Çünkü, bu bir nevi tasvip manasına 
gelir ve muameleye konulacaktır. Bundan sonra ge
lecek olan bu gibi bütün evrakı bu gibi kanuna müs
tenit bütün anlaşmaları siz eğer muameleye koyarsa
nız, bir nevi, Başkanlık Divan! teşekkül etmediği hal
de Meclis çdlışmasma başlamış olursunuz ki, bunun 
kamuoyundaki görüntüsü başka türŞü olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
Bu konu üzerindeki görüşümüz şöyledir: Meclise 

ait bütün «Gelen Kâğıtlar» m imzası ancak Başkan
dan geçmektedir. Başkanınız olarak ben seçilinceye 
kadar, benden önce bu makamda bulunan üye Geçi
ci Başkan okluğu için, gelen kâğıtları imzalayıp Ge
nel Kurula sevk etme yetkisi olmadığından sevk ede
memiştir. 

Kaldı ki, bilgiye sunulan bu ve buna benzer bü
tün evraklar Başkadfrk Divanının kararını gerektir
memektedir. Nitekim bu da böyledir. Başkanlık Di
vanının kararını gerektiren kararlar için, Başkanlık 
Divanının teşkili evîeviyetle gereklidir. 

Bu anlaşma, bilginize sunduğumuz anlaşma, za
manında Meclisimize intikal etmiştir, 244 sayılı Ka
nuna göre de 2 ay içinde bilgiye sunulması gerek
mektedir. Meclisimize intikal tarihi 18 . 7 . 1977'dir; 
fakat Meclisimizde Başkan seçilemediği için, bu za
man geçmiştir. Bu sebeple biz bugün bilginize sun
muş bulunuyoruz. Bunun Divan teşekkülüyle hiç bir 
şekilde ilgisi yoktur. Bilgiye sunulan diğer kâğıtlar 
gibi bu da Divanın kurulmasını gerektirmemektedir. 

Görüşümüz budur. 
Teşekkür ederim. 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Saym Başkan, 

müsaade eder misiniz? 

— 426 — 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Ben de görüşü

nüze katılmadığımı arz etmek istiyorum. Lütfedip 
verdiğiniz izahatta, «bugüne kadar başkan seçilme
diğinden, Başkanlığa gelmiş olan belgeler Başkan ta
rafından sunulamamıştır» diye buyurdunuz. Hafızam 
beni yamatmıyorsa, başkan seçilmediği halde, Geçici 
Başkan döneminde pek çok belge Başkanvekili tara
fından imzalanmış ve burada Meclisin bilgisine su
nulmuştur. Bakanların izinli olarak veya seyahate gi
derek yerlerine başka bakanların atandığım bildiren 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bu meyandadır; fakat 
dikkat buyurursanız, onların içinde bugün burada 
okuttuğunuz uluslararası bir anlaşma yoktur. Bu te
sadüfi değildir. Bir memlekette, aktedlen uluslararası 
bir anlaşmanın Meclisin önünden geçmesi ile bir ba
kanın ziyarete gitti diye yerine bir başka bakanın ve
kalet etmesinin aynı nitelikte olaylar olmadığını tak
dir buyurursnuz. Onun için, öyle zannediyorum ki, 
Sayın Başkanım, bu olayı değerlendirme tarzınızdan 
ziyade, bizden evvel burada görüşlerini bildirmiş olan 
iki arkadaşımızın olayları değerlendirme tarzı çok 
daha geçeni bir yoldur. Bu husustaki görüşümü ben 
de arz etmiş oldum. 

Teşekkür ederim. 
i 

BAŞKAN — Sayın Işık, bendeniz «gelen kâğıt
lar» diye ifade ettiğim zaman, Cumhurbaşkanlığın
dan gelen tezkereler ile bunları aynı anlamda ifade 
etmek istemedim, belki yanlış anlattım ama benim, 
gelen kâğıtlar arasında bilginize sunmak mecburiye
tinde olduğum zaman, bakımından sunmak mecbu
riyetinde olduğum bu anlaşma, Geçici Başkan tara
fından imzalanamayan, ama Başkan tarafından im
zası gereken bir anlaşma idi. Bunun, bakarların ve
kaletleriyle ilgili olarak gelen tezkerelerle alakası 
yoktur; bu ayrı bir gelen kâğıt kategorisidir. Bunu 
ancak, Geçici Başkanın değil, asli Başkanın imzala
ması gerekmektedir. Zamanaşımı olmasın diye biz 
bunu sunuşlarda sunduk. 

Bunu ifade etmek istedim. 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Başkanlık Diva

nı teşekkül ettiği zaman... 

tzin verirseniz bu hususta bir usul müzakeresi 
açılmasını tensibinize arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar ifade etmek iste
rim : 

Divan teşekkül etmeden* Başkanın gündem dışı 
görüşme yaptıramayacağı; Başkanın; böyle zamanla
ma gerektiren bazı gelen kâğıtları imza edip sunuşa 
arz edemeyeceği bir nokta biz tespit edemedik ve bu 
bilginize sunmak istediğimiz evrak da, ifade etti
ğim gibi, zamanında Meclisimize intikal etmiş; ama 
244 sayın Yasa gereğince bilgiye sunulması gerektiği 
halde, eski Başkanın imza yetkisi olmaması, sebebiy
le bugüne kadar huzurunuza intikal edememiştir. 
Başkan seçildikten sonra benim bunu imza etmem, 
bilginize sunmam gerekiyordu. Ben, önümde bekle
yen, Geçici Başkan döneminde imza edilen evrakı 
imza etmekle kendimi yükündü bulduğum için, bunu 
sunuş olarak bilginize sunmak üzere gündeme sok
tum. 

Buyurun Sayın KöyKioğlu. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kanım, buyurduğunuz gibi, iki aylık süre içerisinde 
Yüce Meclisin bilgisine sunulması öngörüldüğü için 
sunuyorsunuz. Zatıaliniz bir ay sonra seçilmiş olsay
dınız iki aylık süre sözkonusu olmayacaktı. Süre de 
geçmiş durumda zaten. 

Ayrıca, Parlamentonun yapısı gereği, Başkanlık 
Divanına başkanvekiÜeri ve katiplerin seçilememcsi 
halinde, Başkan ve geçici divandaki diğer üyelerle 
birlikte Parlamento beş - altı ay görev yapamayafoi-
lirdi. 

Tensip ederseniz, bu yolun açılmaması için bu
nun, Cumhurbaşkanından gelen diğer tezkereler ine-
yanında düşünülmemesinin doğru olacağı kanaatin
deyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanınız olarak ben, 

Başkanlık Divanının biran evvel seçilmesi için sayın 
grup yöneticilerine çağrıda bıiundum. Üyelerin der
hal Başkanlığa bildirilmesi ve Başkanhk Divanının 
biran önce teşkilinin, Meclisin tüm çalışmalarına baş
layabilmesi için tek çıkar yol okluğunu hepiniz tak
dir edersiniz. Ama Başkanınız, Başkanhk Divanı se
çilmedi diye Meclisi tatile yeikSÜ değildir; bu yetki de 
size aittir. Ben, Meclis tatile girmediği, ara vermedi
ği sürece Başkanlık kürsüsüne çıkacağım ve Başkan
lığa gelen, imzalamam gereken evrakı, gelen evrak* 
lar meyanında imza edip Genel Kurulun bilgilerine 
sunmak mecburiyetindeyim. Bu benim asli görevim 
zannediyorum. Bu görevin bilinci içinde, gecikmiş 
olan bu evrakı sundum. Şimdiye kadar gecikti, bun
dan sonra da gecikebilir, düşüncesini asla kabul etmi-
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yorum. Bundan evvel gecikmesinin sebebi bir Geçici 
Başkan olduğu içindir; ama asli Başkan seçildiği za
man da, gecikmeye uğramasının mesuliyetini omuz-

1. — Başkanvekilleri, idareci üyeler ve divan üye
ler seçimi. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 

1. — Başkanlık Divanı ve komisyon üyeliklerine 
aday tespitine ve yaklaşan yerel seçimlerde Parlamen-_ 
to üyelerinin çalışmalarına imkan vermek amacıyla 
14 Aralık 1977 tarihine kadar Genel Kurul çalışma
larına ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini okutu
yorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 5 
Başkanlık Divanı üyelikleri ile Komisyon üyelik

lerine aday tespitine imkân vermek ve Yerel Seçim
lerin çok yakın olması nedeniyle sayın üyelerin se
çim çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla Genel 
Kurul toplantılarına, 14 Aralhk 1977 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere ara verilmesi önerilmiş
tir. 

Cahit Karakaş CHP Grupu Başkan vekili 
Millet Meclisi Başkanı Hayrettftn Uysal 

AP Grupu Başkanveküi 
İlhan Ersoy 

Başkanlık Divanı ve Komisyon aday üyelerinin 
Başkanlığa sunulmaması nedeni ile ve iktidar parti
lerinin böylece plan görüşmelerini de engelleme yo
luna gitmeleri! karşısında muhalifiz. 

MSP Grupu Görevlisi MHP Grupu Başkanveküi 
Hüseyin Erdal Faruk Demirtöla 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Bu öneri hakkın

da grupumuzun muhalefet şerhi var ef emdim, öneri
nin aleyhinde. 

Iarıma alamazdım. Onun İçin Genel Kurulun bilgi
lerine sundum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündemlimize göre Başkanlık Diva
nı ve komisyon üyeliklerinin seçimi yapılmak ge
rekmektedir. Ancak, Danışma Kurulunun 'bir önerişti 
vardır, 

Buyurun Sayın Öymen. 
C H P GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) —Sayın Başkan, sayım arkadaşlarım; 

Biraz cüceden beri devam eden görüşmeler de 
gösteriyor ki, Meclisimizin Başkanlık Divanının te
şekkür edip etmediği daha münakaşa konusudur ve 
Meclis Başkanlık Divanı tam teşekkül edemeden, ça
lışır hale gelemenıektedir; hatta, her yaptığı işlem tar
tışma konusu olmaktadır. Buutun çaresi, biran önce 
bu Meclis Başkanvekilleri ve Divan ÜyeHikleri se
çimlerinin yapılmasıdır. 

Şimdi, şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu, Başkanvekili ve Başkanlık Divan üyeleri 
İle komisyon üyeleri listelerinJu hepsini Başkanlığa 
sunmuş bulunmaktadır. 

Bugüne kadar iki parti, iktidarı teşkil eden parti
lerden ikisi bu görevi yerine getirmemişti. Şimdi öğ
lendik, bir üçüncü parti daha getirmiş bulunuyor; sa
dece bir paıli, Adalet Partisıi Mecllis Grupu daha bu 
adaylariLH sunmadı. 

Böyle hir ara, mahalli seçimler dolayısıyla veri
lebilir ve biz bu talebe muhalefet şerhi düşmeyebilir-
dik. Doğrudur, seçim kampanyası başlamaktadır; ama 
bu seçim yapılmadığı sürece, ortada daha başka, ko
nuştuğum bu tartışmalı konudan daha başka mesle
kler de karşımızda durmaktadır. Örneğin, bugün ak
şam saat 24.00'e kadar Meclise Beş Yıliık Kalkınma 
Puanı tasarısının. Bütçe Kanunu tasarısının verilmesi 
gerekmektedir. Bu, ayrıca kendi içinde tartışmalı bir 
konudur. Bütçenin Meclise verilmesi, planın Mecli
se verilmesini takip etmesi gerekirdi. Yaıni bütçe yıl
lık programlara dayanılarak yapılması gereken, Ana
yasaya ve kendi yasasına göre yapılması gereken bir 
taşandır ve yıllık programların da Beş Yıfik Plana 

V. — SEÇİMLER 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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dayanması yine Anayasanın ve yasaların gereğidir. 
Bu gerek yerine getirilmeden yapılan bu işlemin usul
süzlüğü üzerinde de, yasalara aykırılığı üzeninde de 
çok tartışma yapılabilir. 

Bütün bu tartışmayı bir kenara bıraksak dahi, 
yani pBatn zamaniüMİÎa verilmiş olsa dahi, plan için 
yine yasalarımız çeşitli hükümjer koymuşlar ve bu
nun bir an önce komisyonlarda görüşülmesine baş
lanmasını emretmıiş'erdir. Uzun vadeli planın yü
rürlüğe konulması ve bütünîüğüuıün korunması hak
kındaki Kanuna göre, Plan Karma Komisyonu, uzun 
vadeli planı, kendisine havale edildiği tarihten itiba
ren en çok 24 saat içinde görüşmeye başîar ve bunu 
en çok 20 gün içinde karara bağlayarak derhal Cum
huriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk eder. Böyle 

/ diyor kanun. 
Şimdi, Plan Karma Komisyonuna bu havale edi

lirse bugün, Başkanlık havale ederse, Plan Karma 
Komisyonu nerededir? Bu, havale edilmiş mi sayı
lacaktır? Sekreterliğe mi verilecektir? «24 saat için
de görüşmeye başîar» diyor kanun; 24 saat içimde kim 
başlayacaktır? Ortada ne Plan Komisyonu vardır, 
ne başka bir komisyon vardır. 

Bütün bu meseleler karşısında, aslında, Meclis 
Başkanlık Divanının kuruilması ve komiisyonlaruı 
çalışmaya başlaması, iktidar partilerinim kendileri
nin zorlaması gereken bir şey olabilirdi, oiması ge
rekirdi. Çünkü, nihayet kendi sundukları planın, ken* 
di sundukları bütçemin kaibulü bahis konusudur; 
ama burada aksini görüyoruz.. Biz muhalefet par
tisi! olarak, komisyonlarım son üyesine kadar bütün 
adaylarımızı zamanlında vermıiş bulunuyoruz; verme
yen, iktidarın asıl en büyük partisi olan Adaiet Par
tisi olmaktadır. 

Bunun sebebi nedir? Bu sebep üzerinde de çok 
durulabilir. Bir tesadüf müdür, bir umursamazlık mı
dır, yani Hükümetin bugün artık karikatürlere ko
nu olan bir eoııierasan durumu mudur, yoksa, zaten 
tartışılır hakle Meclisimize gedmiş olan, Anayasa ve 
yasaiara aykırılığı belli olan bu planın görüşülme sü
resini daha da kısıt ayarak, onu birkaç gün içinde 
geçiştirerek olup bittiye getirmek niyeti midir? 

Bunları bir kenara bırakarak, şu Danışma Kuru
lu kararına muhalefet şerhimizin gerekçeslıi belirt
mek istiyorum ve bir de şunu belirtmek istiyorum: 
Eğer Adalet Partisinin tutumu bu şekilde devam eder
se ne olacaktır?? Yani on gün daha vermedi aday
larını, onbeş gün daha vermedi, bir ay daha verme
di, ne olacaktır? Geçmişte nıisaiıi de görülmüştür, bir 

soruşturma komisyonu kurulacaktı, önce Meclis Ge
nel Kurulunun toplanmaması yoluna gidildi, ondan 
sonra uzun süre bu soruşturma komisyonuna aday 
gösterilmedi. O zaman Başkanlık Divanı, sanıyorum 
Sayın Başkan belki daha iyi hatırlarlar, grupları ikaz 
etmiş; aksi takdirde, İçtüzüğün 11 nci maddesine 
göre, gösteriîmıiş oEan adayların seçimjiiie gidilece
ğini belirtmişti. İçtüzüğün 11 nci maddesi, zaten bü
tün adayiarjn gösterilmesinin beklenmesi mecburi
yetimi koyuyor mu, koymuyor mu, bu konu tartış
macıdır. 

İçtüzüğün 11 nci maddesi bu konuda şöyle di
yor: «Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler 
içîn adayîannı gösterir. Bu adayları gösteren listenin 
Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle 
seçim tamamlanmış olur.» 

Bu üste, siyasi parti gruplarının kendilerine dü
şen yerler için gösterdiği adayların listesi olarak 
da telâkki edilmek mümkündür. 

Yaiıız, İçtüzüğün 11 nci maddesinin bir gerek
çesi var. Gerekçede, buna bir vuzuh getiriyor ve bü
tün Divan üyelikleri için seçimin bir arada ve işaret 
oyuyla yapılması uygun görülüyor, bu suretle lü
zumsuz vakit kaybı önlenmiş olacaktır diyor. Yani, 
«Topju olarak oya konuksun» diyor. Bunun gerekçe
si de, bu lüzumsuz vakit kaybım önlemek. Haibuki 
bu takdirde, maddenin bu haliyle lüzumsuz vakit 
kaybetmeye mütemadiyen devam etmekteyiz. 

Bütün bu açılardan, Başkanlık Divanı bu 11 nci 
maddeyi nasıl anlıyor? Bu 11 nci madde üzerinde 
bence bir müzakere açılmalıdır. Eğer, bu şekilde aday
ların gösterilmemesi devam ederse, biz bir ayda, iki 
ayda, nazari olarak yani, eskiden bir misal alaiım; 
bîr sene süreyle de Başkanlık Divanımı teşekkül etti-
rememiş o&ıruz. Buna burada hukukî bir yorumla, 
hukukî bir tartışmayla bir açıktık getirmeliyiz. Eğer 
bir açıklık getirmezsek, eğer bu bu şekilde devam 
ederse, Sayın Başkan-ki, bu planın zamanında çık
ması gerekir. Çünkü müddetler verilmiştir; şu tarih
te, şu kadar gün içinde havale edilecektir, bu ka
dar gün içinde komisyonlar çalışacaktır diye; bu pîa-
nan tatbikatı bir öîçüde kendi sorumluluğu altında
dır da - bu sorumluluğun altından nasıl kalkacak
tır? 

Bu açılardan, bu konuda bir müzakere açılması
nı ve konu hakkında arkadaşlara söz verilmesini ri
ca ederim. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayıuı Balkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, aleyhte mi efendim? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşların; biraz önce okuna!» Danışma Ku-
IUDU kararımda bir noktayı yadırgadığımı belirterek 
söze başlamak isliyorum* 

Her siyasi partinin Parlamento içerisinde belli tak
tiği yardır, bunu saygı ile karşılarım. Adalet Partisi 
Parlamentonun çalışmasını istemeyebilir; bu neden
le grupunu toplamayabilir veya grupunu topîaya-
mayabilir. Sayın Grup Başkanvekilim Altan Öymen' 
in de belirttiği gibi, bu belki bir nedene dayanabilir. 
Bunu anlıyorum. Anlamadığım bir başka nokta var: 

«29 . 11 . 1977 Saîı günü yapılan oturumda, Dâ
van ve komisyon üyelikleri, Danışma Kurulunun mü
talaasına uygun olarak onaylanmış bulunmaktadır. 
Millet Meclisi Grupu olarak, Parlameüitoıuun biran 
önce çalışmalarına başlamasını istemekteyiz. Bu is
teğimize uygun oDaırak Grupumuz, öneriye uygun ola
rak Divaına ve komisyonlara vereceği üyelerini ka
rarlaştırmış ve Meclis Başkanlığına sunmuş bulun
maktadır. Grupu olan diğer partilerin de öneriye 
uygun olarak aday listelerini vakit geçirmeden Mil
let Meclisi Başkanlığına vereceklerimi umuyoruz. 
Esasen, gecikmiş olan Millet Meclisi Başkandık Di
vanı ve komisyonların daha fazla geciktirilmesi doğ
ru olmayacaktır. Tek arzumuz, Millet Meclisinin 
çalışır duruma gelmesi, milletimizin öncelikle çö
züm beklediği sosyal problemlerin halli için gere
ken kanunların çıkarılmasına imkan verilmesidir.» 
diyen bir grup, kendi başkanvekiHerinin imzasıyle 
bu biMılriyi verdikten sonra, Danışma Kuruîu ka
rarına nasıl çoğunluk tarafından katılmaktadır ve 
nasıl Medisin çahşmaîannmı ertelenmesini Adalet 
Partisi ve Mili Selâmet Partisi gibi istemektedir? 

Sayın Tola'nın ve Sayın Kabadayı'nın ortak de
mecini okudum size, MiBiyetçsi Hareket Partisi olarak. 
Bugün saat 19.00 ve 20.00'de radyo ve televizyon 
bültenlerinde bu demeci dinleyenler, Milliyetçi Ha
reket Partisinin, Millet Meclisinin çalışmasını iste
diğini izlenimini edineceklerdir. 22.00'de Meclis Saa
ti... 

ALt FUAT EYÜBOGLU (Yozgat) —Sayın Bir-
git, şimdiye kadar ki tutumumuz öyle değil midir? 

ORHAN BİRGİT (Devam3a) — Efendim, Danış
ma Kurulunda - Saym Eyütboğlu, karşılıklı görüşmek 
istemiyorum - inicin aksine karara katılmıştır Milli
yetçi Hareket Partisi? Bunu anlamadığımı belirtmek 
için söz almış bulunuyorum ve Milliyetçi Hareket 
Partisi GrupuuHin da» şayet Meclisin gerçekten ça
lışmasını istiyorsa, Danışma Kurulunun bu kararının 
altından imzasını çekmesini istiyorum, bunun için 
söz aldım. 

Onun dışında, 11 nci maddeyi ben şöyle anlıyorum: 
Her grupun kontenjanı belidir, İçtüzük belirtmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisine, Meclisin Sayın Başkanı 
dışımda, bir Meclis Başkanvcktlli, bir idareci üye, dört 
kâtip düşmektedir; bu adaylar verilmiştir değerli 
arkadaşlarını, komisyonları bir tarafa bırakalım ev
velâ. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon
lar da verildi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Komisyonlar da 
verilmiştir ama, komisyonları bir defa bir tarafa bı
rakalım, çünkü komisyon üyelerimizin burada onay
lanmasıyla o komisyonların teşekkülü mümkün ola
mamaktadır. Biz, komisyonlarda Cephe partilerin
den bir üye azız. Zannediyorum biz 10 üyeyiz, diğer 
partiler 11 üye oluyorlar. 

Milliyetçi Hareket Partisi de Sayın Eyüboğîu'nu 
Başkanvekili olarak gösterdiğine göre, yapılacak şey 
şudur: Adalet Partisi ne zaman verecektir, nasıl ve
recektir bilmiyorum; duyduğuma göre grupları ye
rel -seçimüsrden sonraya kalmış. Mili Selâmet Par
tisinin - kimsenin kapısının içinden bakmak âdetim 
değildir ama - grup temsilcisi olduğunu bir türlü aro-
layamıyoruz. Sayın Oğuzhan Asiltürk Bakan oldu, 
hem genel sekreter, hem grup sözcüsü mü değil mi 
bilmiyoruz; Şener Batta! diye çok gayur bir arkada
şımız var, zaman zaman Milli Selâmet Partisini tem-
sllen toplantılara kaıtıayor, demeç veriyor filân, bun
lar kendi işleri; gruplarım toplayacaklar mı biPmiyo-
rıım. Belki ağır sanayi hamasinin gerçekleşmes'ınden 
sonraya erteleyebilMer, o zamana kadar Meclis ça
lışmayacak mı arkadaşlarım? (CHP sıralarından gü
lüşmeler ve alkışlar) 

O nedenle... 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Liste ve

rilmiştir. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toplanıp verdiy

seniz mesele yok, çok daha iyi oldu, memnun oUdum. 
O halde Sayın Başkanım, burada ifade ediyorlar, 

Mi!3i Selâmet Partisi vermiş listeyi. Milliyetçi Hare-
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ket Partisi hem listeyi vermiş, hem demeci ile Mes- I 
Esin biran önce çaîıştınHmasHto istiyor. Cumhuriyet 
Halk Partisinin tutumu başından beri bellidir. Adalet 
Partisi kerem etsin, bir Başkanvekili, iki İdareci Üye 
ve yeteri kâtibini daha sonra seçeriz. Hiç değilse, 
dört kâtip üye arkadaşımızı, başkanvekiÜerini ve ida
reci üyeler] seçelim ve böylece bugün Meclisin çalış
masını fiilen başlatalım. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarımdan a3kış!aır) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit 
Sayın Ersoy, lehte; buyurun efendim» 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Her yıl, Yüce Meclis Başkanını seçtikten sonra, 
İçtüzük gereği, her yasama döneminde, Sayın Mec
lis Başkanımızın daveti üzerine Danışma Kurulu top
lanır; her partiye isabet eden Divan üyeliklerini, üye 
sayılarını tespit eder; bunları, zamanında gruplara 
bildirir; parti grupları, kendilerine verilen yeterli bir 
zaman içerisinde bu hazırlıkları yaparak, Yüce Mec
lise getirirler. 

Bu defa da, aylardan beri, Başkan seçimindeki 
gecikmeler dolayısıyla.. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (İsparta) — Saye
nizde! 

İLHAN ERSOY (Devamla) — .. ancak kısa za
man evvel Sayın Başkanımızı seçmiş ve Sayın Başka
nımızın talepleriyle Danışma Kurulu da toplanmış
tır. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Alışacağız efendim, tabiî; haklısınız; çok şeylere 
alışmak lazım. 

Efendim, Sayın Meclis Başkanımız, arada bay
ram tatili olmasına rağmen, bayram tatilinin hemen 
ertesi günü, yani 28 Kasım 1977 Pazartesi günü saat 
15.00'te Danışma Kurulunu toplantıya davet etmiş, 
Danışma Kurulu üyeleri olarak katıhmşızdır toplan
tılara ve orada, İçtüzüğün gereği, Mecliste buluna
cağımız öneri tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine dünkü gün, yani 29 Kasım 1977 
Salı günü Yüce Meclis karar vermiş, bu oranları, 
parti gruplarına düşen bu üye adetlerini tasvip et
miş ve bize bu bugün sabahleyin bildirilmiştir. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Haberiniz 
yok! 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Resmi muamele
yi anlatıyorum beyefendi; karşıhkh konuşmak iste
miyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu toplantı-
. sının hemen ertesi günü ve bugün olmak üzere, iki 

defa, devlet radyolarıyla, yayın organlarıyla, gazete
lerle ve ayrıca bütün arkadaşlarıma teker teker teb
ligatta bulunmak suretiyle, Grupumuzu toplantıya 
davet ettik. Bir tarafta bayram tatilinden çdunak, 
bir diğer tarafta ise, mahalli seçimler dolayısıyla böl
gelere dağılmış olan arkadaşlarımızın buraya getir
tilmesi güçlükleri karşısında, bugün Adalet Partisi 
Grupunda ekseriyet temin edilememiştir. (CHP 
sıralarından alkışlar!) Bundan dolayı da, geçmiş yıl
lara kıyasen, verilen çok kısa bir sürede, yani dün 
verilen bugün biten bir sürede, bir 24 saatlik sürede, 
takdir buyurursunuz ki, Divan üyelerinin ve komis
yon üyelerinin tününü tespit edip, yüce huzurunuza 
getirme imkânına sahip olamadık. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz yaptık, 
oldu. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Buna kendiniz de 
inanmıyorsunuz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başbakan 
Meclise gelmiyor; Grupa geliyor mu acaba? 

BAŞKAN — Lütfen sakin olalım. 
Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, İçtüzüğün 11 nci maddesi ve bunun gerekçe
si gayet açık.. Hakikaten, vakit geçirmemek için, bü
tün komisyonların birlikte oylanması bahis konusu
dur. Grupumuz da en kısa zamanda komisyonları 
tespit edip, kendi kontenjanına düşen komisyon üye
lerini tespit edip, Yüce Başkanlığa verecektir. Elbet
te ki, muhalefet partisi kadar, iktidan meydana ge
tiren partiler de, bir an evvel Meclisin çalışmasını, 
kendi bütçelerini, kendi kanun tasarılarını, kendi tek
liflerini çıkarmayı düşüneceklerdir ve düşünmekte
dirler. Ancak, bir gerçek vardır ki, muhterem arka
daşlar, şu anda dahi «Mecliste ekseriyet var mıdır, 
yok mudur?», münakaşa konusudur. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Siz 24 saatte 5 
yıllık kalkınma puanım, ekonomik programı geçiri
yorsunuz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 
Grupunuzun bütün muhterem üyelerine teker teker 
cevap vermekte mazurum; bendeniz, genel olarak 
konuşmaya mecburum; mazur görün. 

Değerli arkadaşlarım, bu şartlar altında, «Adalet 
partisi veya iktidan meydana getiren partiler, seçimlerin 
bir an evvel yapılmasını engelliyor» demek haksız
lıktır. Bundan evvelki hiçbir devrede bu tatbikat 
görülmemiştir, 24 saat içinde bütün Komisyonlann 
teşkil edildiği görülmemiştir; dosyalar meydandadır. 
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HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Beş Yıllık Plan | 
geçirilmiştir. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Beyefendi, zatı-
âlinize ayrı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, Sayan Ersoy, Lütfen 
devam ediniz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bu itibarla, Gru
pumuz mümkün olabilen en kısa zamanrda bütün 
adaylarını seçecek, Yüce Başkanlığa arz edecektir.. 

Saygılar sunarını efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Demirtola, lehte mi efendim? 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Evet efen 

dim. 
BAŞKAN — Buvurun efendim. I 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Meclis açıl- | 

dığı günden beri, Divan teşekkülü ve Meclis Baş
kanının seçilmesi için, Parti Grupumuz en samimi 
bir hava içerisine girmiştir; fakat bugün yine bu 
samimi hava devam ettirilirken, CHP grup sözcüsü
nün ifadelerinden anladığıma göre ve sonra Sayın 
Orhan Birgit'in ifadelerinden anladığıma göre, üze
rimize bazı iftiralar yöneltilmektedir. 

Biz samimi olarak yine, Divanın teşekkülünü ar
zu ettik ve listemizi Meclis Başkanlığına bugün ver

dik; diğer partilerin vermiş veya vermemiş olması bi
zi ilgilendirmez. Bugünkü oturumda, yine, oylarımı
zı Divan teşekkülü için vereceğiz. (MHP ve CHP sı
ralarından alkışlar) 

Mecliste ekseriyeti yine teşekkül ettirdik; bugün 
burada 8-10 milletvekilimiz var, ayrıldığımız zaman 
Meclisteki oylama yine noksan olacaktır; fakat buna 
rağmen oylarımızı müspet olarak Divan teşekkülü 
için vereceğiz; herhangi bir parti bazı zaruri sebep
lerle verememişse, bu bizi suçlamaz. 

Bugün biz Meclis Divanının teşekkül edeceğini 
yine umuyoruz; bu, Yüce Meclisin kararına bağlı bir 
şeydir; oylarınızı verirseniz yine, Divan ve komisyon
lar teşekkül etmiş olacaktır. 

Bu durumda, Danışma Kurulunun kararına ge
lince: Halk Partisi ve diğer partilerle bir toplantı yap
madan, istişarede bulunduk ve bu hususta mutaba
kata varıldığı söylenildi ve bir yazı tertip edilerek im
zaya çıkarıldı. 

Bu durum karşısında, eğer Halk Partisi buna mu
halefet ediyorsa, biz de imzamızı geri alabiliriz ve 
Divanın teşekkülünü biz, Parlamento içerisinde, şid
detle, en çok şiddetle arzu eden bir grupuz. (CHP sı-
ra&rmdan alkışlar) | 
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Sözlerimi bitiriyorum: hepinizi saygıyla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

usu! hakkında bir sözüm var. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, ne hakkında söyleye
ceksiniz? 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Başkanlığa hi
tap ederek konuşmalıydı, o bakımdan.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Kurulu öne
risi hakkında 2 aleyhte, 2 lehte konuşma olmuştur. 

Danışma Kurulu önerisi bütün grup yöneticile
rimiz tarafından imzalanmıştır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Muhalefet 
şerhi var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiyle imzalanmıştır. 
3 Parti grupumuz şu ana kadar, gerek Başkanlık 

Divanı üyelikleri için, gerek komisyon üyelikleri için 
adaylarını seçmişler, bildirmişlerdir; fakat 11 nci.. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — İsmini 
açıklayın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hangi partinin verip, 
hangi partinin vermediği burada ifade edildi ve ver
meyen parti de kendisini söyledi. 

İçtüzüğün 11 nci maddesi gereğince, bütün Divan 
üyeliği adaylarının isimleri ve komisyon üyelerinin 
isimleri bildirilip, tek bir liste haline getirilmeden 
seçim yapmamız mümkün değildir. Bu sebeple.. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Olur mu öy
le şey Başkan? 

BAŞKAN — Gayet açık gerekçe vardır efendim. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Senatoda 
örnekleri var efendim. 

BAŞKAN — Örnek yoktur efendim, hiçbir ör
nek yoktur; bunun tetkikini yaptık. 11 nci madde 
de, sarihtir; «Adaylar..» (CHP sıralarından gürültü
ler). 

Efendim, 11 nci maddeyi okuduğunuz takdirde 
anlayacaksınız. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (İçel) — Okuduk 
efendim, okuduk. 

BAŞKAN — Aynı zamanda, 11 nci maddenin ge
rekçesini Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Öy-
men de burada kendisi bizzat okumuşlardır; gerek
çe gayet açıktır; gerekçede, «Adayların isimleri Baş
kanlığa bildirilir ve bu isimler bir tek liste haline ge
tirilir» demektedir. Bu olmadığı müddetçe, liste ha
line getirmemiz mümkün değildir. 
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Onun için biz, Başkanlık olarak, bütün grupların 
adaylarını bildirmesinin zorunlu olduğu kanısındayız 
ve bunu bekliyoruz. Verilen Danışma Kurulu öneri
si de buna olanak sağlamak için hazırlanmış ve grup 
başkanvekilleıi tarafından takdim edilmiştir. 

2. — Başkanlık Divanı ve komisyonlar için bütün I 
gruplarca aday gösterilmediği takdirde gösterilen 
adayların seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı -hakkın
da. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başkanlık Di
vanı ve komisyon üyelikleri seçiminin yapdması ge
rekmektedir. Ancak, ifade ettiğim gerekçeler muva
cehesinde böyle bir liste hazırlanması.. (CHP sırala
rından gürültüler) 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Söz işiyorum, 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öymen. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 

Sayın Başkanın biraz önce açtığı müzakere, Da
nışma Kurulu önerisinin kabul edilip edilmemesi yo
lunda idi. Halbuki, burada ortada hakikaten tartışma 
konusu bir şey var; İçtüzüğün 11 nci maddesi. Bu 
nasıl anlaşılacak? Bunun üzerinde, en az 2 kişiye leh
te, 2 kişiye aleyhte söz vermek suretiyle Başkan tar
tışma açmalıdır; çünkü, aksi şekilde düşünen arka
daşlar da var. Yoksa, bu, tek basma yapılmış bir yo
rum olarak kalmış olur. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Burada açacağım müzakere, ancak 
tutumum hakkındaki bir müzakere olabilir. Bizim, ı 
Başkanlık olarak, 11 nci maddeyi anlayış şeklimizi | 
değiştirmez ve Başkanlık olarak seçimler hakkımda
ki görüşümü değiştirmez. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Başkanlık kim
dir? Zatıaliniz misiniz? Siz, Millet Meclisinin Sayın ! 
Başkanısınız. «Başkanlık» ancak, bir divan adına söy
lenen bir terimdir. O nedenle, «Başkanlık» demeyi
niz lütfen; kişisel görüşünüzü ifade ediniz. 

BAŞKAN — Affedersiniz, kişisel görüşüm de
ğil, Başkan olarak görüşüm. I 

Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. (CHP sıralarından gürültüler) Bu öneriyi kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — «Başkanlık», 
sağınızda ve soîunuzda oturan Geçici Divan üyele
riyle birliktedir; İçtüzüğe göre teşkil edilmiş bir ku
ruldur. 

BAŞKAN — Ama, sayın Birgit.. 

ORHAN BlRGİT (istanbul) — Müsaade buyu^ 
runuz, bir noktayı daha tavzih buyurunuz lütfen: 
«Kararınız tutumumu değiştirmez» demeyiniz. Bizim 
oylarımı, artı bir fazla sizin oyunuz değildir, kişi ola
rak. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
64 ncü maddeye göre tatbikatın usulsüzlüğü yönün
den söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, affedersiniz; söz vere
ceğim, fakat ben birkaç kelime ile görüşlerimi söyle
yeyim. 

Bu konunun süratle çözümlenmesi için, bundan 
önceki bütün tatbikatları gözden geçirdik. Bu İçtü
zük yapıldıktan sonra, Meclisimizde hiçbir şekilde 
böyle bir tatbikat olmamış, yalnız, uyarı mahiyetin
de yapılmış. Yapabileceğimiz şeyin ancak uyarı ma
hiyetinde olabileceğini düşündük ve onu da ancak 
bugün yapabilirdik; daha başka zamanımız yoktu. 
Çünkü, son ana kadar, bütün gruplar Meclis topla» 
nıncaya kadar listelerini verme olanaklarına sahipti
ler. Nitekim, bir grupumuz son anda bütün adayla
rını bize vermiş bulunuyor. Diğer parti grupunun da 
vereceğini düşündük. Eğer, daha önceden bunu bil
seydik, bir liste vücuda getirirdik. Bunu getirme ola
nağı bulamadık. Bugün yapılamadığı takdirde, yana 
verirlerse, yarın böyle bir liste yapıp, seçimlerin ya
pılabileceğini düşündük; ama şu anda buna olanak 
yoktur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ama emsaller 
var. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Şener'e söz ver
mek istiyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan te

şekkür ederim. 
İlk etapta, Başkanlığınızın bu idaresinden, ileride 

bir usul doğmaması bakımından ve Parlamentonun 
daha süratli çalışmasını sağlamak için bazı hususları 
tespit etmekte fayda vardır. 

Bu konuda da, hem Başkanlığa ve hem de Mec
lise faydalı olmak için, bir usul müzakeresinin açıl
masının uygun olacağını ve aynı zamanda bu 64 
ncü maddeye göre yürütülen tatbikatın doğru olma
dığını da açıklamak istiyorum. 

Sayın Başkan, eğer bunu böyle kabul edersek, 
ileride, 10 kişilik bir grup veya müstakil bir grupun 
bu Parlamentoda herhangi bir üyeyi vermemesi ha* 
tinde siz, burada 11 nci maddenin gerekçesinde ya
zılan hususları dikkate almak suretiyle tatbikat ya
pamasanız, çok müşkül durumda kalırız. 

Sayın Başkan, biz, Anayasanın emrettiği hükme 
göre, İçtüzüğün hükümlerine göre, üye vermemiş bu
lunan grupun üyelerini almış değiliz ki. Dört tane ise 
dört, beş tane ise beş.. Yarın getirir, yarın tasvip ede
riz; ama sizin tatile girebilmeniz için-bu Meclis tati
le girecek-Divanın teşekkül etmesi lazımdır. Diva
nın teşekkül edebilmesi için de, üç parti, üyelerini, 
başkanvekillerini, idareci üyelerini ve kâtiplerini ver
di. 

Sayın Başkan, mutlaka tümünün vermesi diye bir 
şey yoktur. 

Sayın* Başkan, gerekçesinde yazmış.. Ne diyor İç
tüzüğün 11 nci maddesinin gerekçesi : Maddenin 4 
ncü fıkrasında, Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi 
usulü değiştirilmiş ve Millet Meclisi Başkanı dışın
daki bütün Divan üyeleri için seçimin bir arada ve 
işaret oyu ile yapılması uygun görülmüştür; bu suret
le lüzumsuz vakit kaybı önlenmiş olacaktır. Hatta, 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, Senatoda da böyle 
yapıldı. O hakle, biz burada, «Vakit kaybı» diye söy
lediğiniz hususta, eğer AP Grupu arkadaşlarımızı 
beklersek, bir hafta, on gün, onbeş gün beklemiş ola
caksınız, belki bir ay beklemiş olacaksınız. 10 kişilik 
bir grup dahi bu Meclisi çalıştırmayabilir. 

Onun için, lütfediniz, gayet rahatlıkla-11 nci mad
denin konulmuş olan usulüne göre iş'ari oylanılacak-
tır-oya koyunuz ve seçilmiş olan arkadaşların adla
rını okuyunuz. Her grupun üyesi seçilmek suretiyle 
Divan teşekkül eder ve bu kolaylık ortaya konmuş 
olur; AP'den gelecek olan üyelerin yerleri de açık 
kalır; o açık yerlere de ikinci bir celsede seçim ya
parız, mutlaka onları da yerine getiririz. 

Saygılarımla sayın Başkan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
Sayın Şener, siz ve sizin gibi pek çok eski parla

menter hatırlayacaklardır; İçtüzükteki bu maddelerin 
şu veya bu şekilde anlaşılması sebebiyle ve hakika
ten, ifade ettiğiniz gibi, 11 nci maddede, herhangi bir 
partinin adaylarını vermemesi halinde, Meclis Baş
kanlık Divanının bir ay, iki ay seçilememesi . gibi 
obstrüksiyon örnekleri pek çok görülmüştür. Nite
kim, bu madde de, ifade ettiğiniz gibi, belki bir obst
rüksiyon maddesi olarak kullanılabilir, ama bir ger
çek vardır: 11 nci maddenin, gerek metni, gerekse 
buradaki izahı bunu gösteriyor ki, hiçbir şekilde, bü
tün parti grupları adaylarım bildirip, liste tanzim edil
mediği müddetçe, Başkanlık Divanım seçmemiz müm
kün değildir. Bu kesindir; ama «Bu doğru mudur, bu 
yanlış mıdır?», Başkan olarak şu anda bunun müna
kaşasını yapmak istemiyorum. 

Bu madde olduğu müddetçe, kesindir ki, obstrük
siyon için de kullanılsın veya kullamhnasın-kullanan 
kullanabilir, gönül arzu etmez-bu madde bu şekilde 
işlemektedir. Ancak, İçtüzüğün bu maddesini değiş
tirmek de mümkündür. Bu Mecliste pek çok İçtü
zük maddeleri aylarca bu şekilde obstrüksiyon için 
kullanılmıştır; gönlümüz bunun kullanılmasını iste
mez. Bunun kullanılmaması için gruplara sesleniyo
rum, adaylarını vermeyen grupa sesleniyorum: Bir 
an önce adaylarını bildirsin, Başkanlık olarak göre
vimizi tam ve kâmil yapalım. Bu madde, şu veya bu 
şekilde çekilmeye tahammülü olmayan bir maddedir 
ve gayet açık bir maddedir. 

Teşekkür ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 64 ncü maddeye göre açtcnız değil mi? Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli Başkan, şu anda müzakeresini yaptığı
mız 11 nci maddenin anlamı ve 11 nci maddeye göre 
de, MecMs Başkanlık Divanı üyelerinin ve dolayısıy
la komisyon üyelerinin seçimi konusudur, sorunudur. 

Sayın Başkan, elbette ki, millet meclislerinde, 
parlamentolarda, bazı geleneklerin ve içtüzük mad
delerine ait, emredici, açıklayacı hususların kesin ola
rak, bugün yarın değişmeyecek şekilde uygulanma
sını sağlayabilmek için sayın Başkan, bir hususa işa-
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ret etmek istiyorum: Lütfedin, 11 nci maddeyi ye ge
rekçeyi bir daha tetkik buyurun. 

11 nci madde şu: Birinci paragraf, ikinci parag
raf, üçüncü paragraf, dördüncü paragraf, beşinci 
paragraf.. Beş tane paragraf var. Beş tane paragraf m, 
yahut bir başka ifade Ue, fıkranın hepsi, ayrı ayrı 
hususları içeriğinde taşımakta. Oysa siz, İçtüzüğün 
11 nci maddesinin gerekçesi olarak bize, bir fıkralık 
hüküm okumaktasınız. 

Şimdi, dikkat buyurursanız, bu hüküm, 11 nci 
maddenin gerekçesi değil. Neyin gerekçesi bu? Eski 
dönemlerde, geçmiş dönemlerde parlamentoda bulu
nan arkadaşlarımız hatırlarlar, Meclis Başkanlık Di
vanı seçimleri açık oyla yapılırdı, listelere isimler 
yazılır, her milletvekili arkadaşımız alır listeyi, be
ğenmediğini, hoşuna gitmeyeni, oy vermek istemedi
ğini çizerdi. Tabii, bir nisap vardı; o nisabı adayla
rın toplaması lazımdı. Böylelikle, bazı Başkanlık Di
vanı üyelerinin seçimi sağlanamıyordu. Onun için, 
süratli bir seçim yapabilmek, kolaylık sağlayabilmek 
için, 11 nci maddede değişiklik yapddı; o değişiklik
teki sürati sağlamanın gerekçesidir bu. Yani, açık 
oylama usulü kaldırılıyor, yerine, iş'ari oylama usulü 
getiriliyor. 

Partilerin kuvvetleri oranında tespit yapıldıktan 
sonra, Danışma Kurulu, o oranlara göre, «Falan 
grupa şu kadar üye, falan grupa şu kadar üye» diye 
tespitini yapıp, onu Genel Kurulun onayından geçir
dikten sonra, yani Meclisimizin kararı haline geldik
ten sonra, her partinin Başkanlık Divanında ve ko-
komisyonlardaki üye sayısı, siyasi parti gruplanmn 
kuvvetleri oranında saptanmış demektir. Yani, ben, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Divana ne 
kadar üye vereceğimi, komisyonlara ne kadar üye 
vereceğimi, Yüce Meclisin kararı olarak biliyorum. 
O halde, (A) grupunun, (B) grupunun, (C) grupunun 
Divana adaylarını, komisyonlara adaylarım verme
sine gerek yok. Bunu beklersek, 11 nci maddenin ge
rekçesinde sürati sağlamak için, lüzumsuz vakit kay
bını önlemek için ifade edilen hususa ters düşmüş 
oluruz Sayın Başkan. Yani, gerekçede ifade edilen 
husus, zamanı, zaman kaybını önleyeceğimiz yerde, 
sürekli kayba vesile verecek bir durumu ortaya çı
karmış oluruz ki, 11 nci maddenin ruhuna ve içeri
ğine ters hareket etmiş oluruz. 

O halde, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı adaylarını, kuvvetler oranma 
göre vermiş; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu, ifa
de etti, vermiş; Milli Selâmet Partisi Grupu ifade 
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etti, vermiş; kuvvetler oranı, Danışma Kurulunda 
saptanmış, Yüce Meclisin karan haline gelmiş. Ne
den sayın Başkan?. Vakit kaybım önlüyoruz? Daha 
çok, vermeyen grupu, vakit kaybım önlemek için 
dürtmek mecburiyetindeyiz, uyarmak mecburiyetin
deyiz. O halde, biz seçeriz süratle, öbür grup, vakit 
kaybını önlemek için harekete geçer, bir an önce ve
rir. 

Bunu beklersek, İçtüzüğün 11 nci maddesindeki 
hükme ters hareket etmiş oluruz Sayın Başkanım. 
Çünkü, bu kadarcık bir fıkranın, 6 tane paragraftan 
meydana gelmiş, ayn ayn işlemleri ifade eden 11 
nci maddenin gerekçesi olmadığım pek tabii siz de 
biliyorsunuz. Çünkü, buradaki maksat, amaç, siyasi 
parti gruplanmn, oranlanmn üyeliklerini süratle Yü
ce Meclisin kararma uygun hale getirmektir. Onun 
için, hangileri vetmişse, hangi gruplar vermişse, siz 
o seçimi yaparsınız. Engelleyici kesin bir İçtüzük 
hükmü yoktur. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uysal. 
Sayın Aksoy, lehte mi, aleyhte mi? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte; buyurun. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — bir dakika Sayın Aksoy. 
Buyurun Sayın Kdıçoğlu. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Biraz önce, 

11 nci madde üzerindeki anlayışınızı ifade buyurdu
nuz. Bunu değiştirmiyeceğinize göre, tartışma açma
nızın esbabı nedir? Sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, 64 ncü maddeye 
göre usul hakkında 2 lehte, 2 aleyhte.. 

MUHARREM SÖKELİ (Aydm) — Usul değil, 
Başkanın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Yani, benim tutumum hakkında söz 
veriyorum. Onu yerine getirmek.. 

1. ETEM KILIÇOĞLU ' (Samsun) — Neticede 
oylayacak mısınız? 

BAŞKAN — Hayır efendim. (CHP sıralarından 
«Oylayacaksınız, oylamak zorundasınız» sesleri) 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Hem tar
tışma açıyorsunuz 64 ncü maddeye göre; lehte, aleyh
te, söz vereceksiniz, tutumunuz hakkında; sonra, 
11 nci madde hakkındaki tutumumu değiştirmem» 
diyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Kılıçoğlu, tutumum hakkın
da söz alıyorlar. 
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...I. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — «H nci 
madde hakkında anlayışımı değiştirmem» diyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Ama, tutumumun lehinde aleyhin
de olabilirler; 11 nci maddenin kesin hükmü değiş-
mezki bu neticeyle. 

MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Oya koymak 
zorundasınız. Tutumunuzla ilgili tartışma yapılması 
halinde, 64'ün son fıkrasına göre, işaret oyuna baş
vurmak durumundasınız Sayın Başkan. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Veyahut da, 
tatmin olduğunuzu belirtip, görüşünüzü değiştirebi
lirsiniz. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yardımcı olacağımı sanıyo
rum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karsu.. 

t ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, bendeniz tatmin edici cevap alamadım. Tutu
munuz hakkında müzakere açıyorsunuz; lehte aleyh
te konuşuluyor. Ondan sonra 11 nci maddedeki an
layışınızı tatbik etmek istediğiniz usulünüzün yönte
mini Heyeti Umumiye değiştiremeyecekse tartışma
nın anlamı ne olabilir? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Değiştire
bilir, niçin değiştirmesin? 

BAŞKAN — Şüphesiz değiştiremeyecek. Tartış
manın anlamı, arkadaşların tatmin olmasından iba
rettir. (CHP sıralarından alkışlar) 

t ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Çok rica 
ederim sayın Başkan, 11 nci maddeye göre tutumu
nuzu kendi aranızda tartışıp yeniden bir karara var* 
manızın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıçoğlu. 
Sayın Aksoy, buyurun. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Bir Başkan seçtik, tarafsız hareket edeceğinden 
hiçbirimizin kuşkusu yoktur. Nitekim, şu andaki dav
ranışı da kendi inançlarına göre hareket ettiğini gös
termektedir; mensup olduğu, partinin görüşünü de
ğil, ondan farklı bir görüşü savunmaktadır. Biz, ken
disinin tarafsız hareket edeceğinden asla şüphe etmi
yoruz. Ancak, her şahıs gibi Başkan da hata edebi
lir, Allah'tan gayri hata etmeyecek varlık yoktur. 

Bir yanılgı da söz konusu olursa, en yüksek mahke
me bile tashihi kararla kararından döner. Bir baş
kan da aydınlanır, görüşünden dönebilir. 

Ben burada bir hukukçu olarak, bir hukuk hoca
sı olarak ve yıllardan beri yorumla uğraşmış, bu alan
da bir hayli emek vermiş bir şahıs olarak, Sayın Baş
kana hukuki durumu arz etmek istiyorum. 

Evvela şunu belirteyim ki, kendisine yardımcı 
olan yanındaki memur arkadaşlarla da bu meselede 
uzun tartışma yapmışımdır. 

Bizde, özellikle memur olanlarla birlikte birçok 
arkadaş zanneder ki, kanunlara anlam veriş, kelime
lere bağlanarak olur. Bu, çok eski bir çağın yorum 
anlayışıdır, lafızcı anlayıştır. Bu, artık bütün ülkeler
de gittiği gibi, bizim Yargıtayımızın, Danıştayımızın 
kararlarında ve bilim adamlarımızın kararlarında da 
artık perçinlenmiştir. 

Çok yanlış bir anlayış da şudur: «Efendim, ben yo
rumlamaya mezun muyum?» 

Böyle diyor bir çok memurlar, sorduğumuz za
man. Halbuki, yorumlamadan uygulama diye bir şey 
olamaz. Kim ki kanunu uygular, kim ki İçtüzüğü uy
gular, o evvela yorumlayacak, yani metne anlam ve
recek... Bu alanda en büyük üstat olan, dilimize de 
7 tane kitabı tercüme edilmiş olan August Egger, yo
rumla ilgili olarak der ki: «Her metin, en açık olduğu 
sanılan metin bile bir çok anlamlara gelebilir, çeşitli 
anlamlar verilebilir. Yorum, doğru yorum, o hükmün 
amacına en uygun olan, gereksinmelere en uygun olan 
yorumdur.» 

Hatta, 52 Anayasa Hukuku profesürünün Alman
ya'da yaptığı bir toplantıda -ki yalnız yorum üzerine
dir - Raportör aynen şunu söylüyor: «Mümkün olsa 
da Kurucu Meclisteki Anayasa zabıtlarını bir sandığın 
içerisine saklasak, bunu kilitlesek, ya denizin ortasın
da bir yere atsak, kaybetsek; yahut da ancak tarih
çilerin incelemesi için kullansak.... Çünkü, «acaba ha
zırlayanlar ne diyor, gerekçede ne vardı» müzakereler
de ne vardı» diye incelemek, gereksinmelere göre ile
riye yönelik, dinamik bir yoruma imkan vermemek
tedir; bu yanlıştır, çağ dışıdır.» 52 tane anayasacının 
müştereken kabul ettiği raporda da bu husus, belirtil
mektedir. 

O halde ne yapılacaktır? Amaca göre anlam ve
rilecektir. Bu o kadar zorunludur ki, Anayasanın 92 
nci maddenin yorumlamasında bu zorunluluk açıkça 
ortaya çıkmıştır, öyle bir 92 nci madde düzenlenmiş
tir ki, Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonunda bu
lunduğum halde, belirteyim ki, öyle deyimler kullan-
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mışız ki; madde okunduğunda, gramer manası yerile
cek olsa; sanki, Millet Meclisinden çıkan kanun 15 
gün geçmeden ikinci Mecliste (yani Senatoda) müza
kere edilip kabul edilemez, anlamı çıkıyor. Okuyunca 
görürsünüz, metinden bu mana çıkıyor. Gramer ma
nası bu, ama anlam asla bu değil. Güzel formüle edi
lememiş. Madde iyi formüle edilemedi diye, Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet yanlış bir cümle kuruluşunun kur
banı mı olacaktır? Hayır. Ona derhal doğru mana ve
rilmiştir. Parlamentodan bize de sordular, o zaman 
üniversitedeydik. «Bunun anlamı, gayet tabii ki Millet 
Meclisinin kabul ettiği metin senatodan 15 günde de
ğil, 1 gün içinde dahi çıkabilir; ancak Millet Mecli
sinden 2 günde çıkmışsa bile, 15 günden daha önce 
çıkmaya Cumhuriyet Senatosu zorlanamaz; bu anlam 
verilecektir; madde iyi formüle edilememiş» dedik. 

Sayın arkadaşlar, ukalalık gibi gelecek ama, son 
cümle olarak şunu da söyleyeyim: Bilimde, «inter pre-
tatio contra legem» diye bir deyim vardır. Yani la-
tincesinin (ukalacasınm) Türkçesi «metne aykırı doğ
ru yorum» dur. Yorum (inter pretatio), karşı (contra), 
kanun (legem). Yani, kanunun açık lafzına karşı, ga
yet açık lafzına karşı dahi yorum yapılır. Kaldı ki bi-
zhn meselemizde durum böyle değil. Ben size gayet 
garip olan ve yorum dersinde söylediğim korkunç 
bir misali de vereyim: Eski harfleri bilenleriniz bilir; 
Borçlar Kanunu alınırken, adi ortaklıkta, ortaklığın 
sona ermesi nedenleri arasında sözü geçen «hacir» ke
limesinin yazısına bir nokta eklenince «haciz» olmuş
tur ve bu nokta yüzünden, şimdi adi ortaklıkta ortak
lardan birisi haciz edilecek olursa, kanunumuzun met
nine göre ortaklık sona erer anlamı çıkıyor. Hayır, 
değil; orada «haciz» diye yazıyor ama kastedilen 
hacir» dir. Çünkü, eski harflerden bir nokta yahut bir 
sinek pisliği oraya konmuş, «haciz» diye çıkmış. Biz 
onu «haciz» diye anlamayacağız, «hacir» diye anla
yacağız; yani, anlamım vereceğiz. 

Şimdi gelelim buradaki anlama: Metin kesin ol
saydı bile, başka yorumlamaya imkan bırakmasaydı 
bile -ki, bunda öyle değil - zira bunda kesin olması 
şöyle olabilirdi Sayın Başkanım: Denseydi ki, siya
si parti grupları kendilerine düşen yerler için adayları
nı gösterir. (Şimdi bakın, bundan sonra kesinlik nasıl 
gelebilirdi; o zaman şaşırırdık; ama yine yol bulur
duk); bu adayları gösteren ancak bir tek liste, bütün 
partilerin bu adaylarını gösteren ancak bir tek liste 
oylamaya sevk edilebilir ve onun oylanmasından son
ra tekemmül eder», işte böyle bir sarahat olsaydı, ha
kikaten o zaman uzun bir düşünme taşınma durumun» 

da kalabilirdik. Böyle bir nokta yok. İradenin belirtili 
mesi şu noktalarda: 

1. Partiler ortaya koyarsa, partiler belirtirse aday
larını, Genel Kurula gelir, işari oyla mesele halledi
lir. 

Anayasanın 84 ve 85 nci maddesi varken, eğer Ge
nel Kurulun bunu kabul etmemesi, reddetmesi, «değiş
tirin» demesi söz konusu olsaydı, İçtüzüğe bir fıkra 
daha eklenirdi; «Herhangi bir partinin getirmiş oldu
ğu Üstenin salt çoğunlukla veyahut da şu şekildeki 
çoğunlukla kabul edilmemesi halinde liste reddedil
miş sayılır, başka bir liste getirilme zorunhığu bu
lunur» denirdi; mantıki olarak bunu kaydederdi. 

Böyle bir şey kaydetmemiş. Niçin? Çünkü, Ana
yasanın 84 - 85 nci maddesinde oran esası kabul edil
dikten ve ondan sonra da Danışma Kurulunda herke
se düşecek kontenjan belli edildikten sonra, artık ge
risini partilere bırakmış. Ama sadece partilerin bu 
işi halletmesi şeklinde değil de, bir de Genel Kurula 
gelsin, Genel Kurul da buna - bir formalite de olsa -
işaretle evet desin, istemiş. 

Burada, reddetme durumunda ne olacağı kayde
dilmediğine göre, bu oylama sadece bir formaliteden 
ibarettir. 

Şimdi, yorum nasıl olur? 
Yorum, daima şu iki hususa dikkat edilerek ya

pılacaktır Sayın Başkanım: 
\* Yorum, abese götüremez (Yani verdiğiniz ma

na, mantıksız sonuçlara götüremez.) 

2i Yorum, kötüye kullanmalara kapıları açık bir 
şekilde olamaz. Eğer metne çeşitli mana veriliyor da, 
bunlardan birisi bir tarafın yetkilerini kötüye kullan
masına tam bir olanak veriyorsa, bu yorum yanlış 
yorum demektir; o halde başka bir manayı kabul 
etmek gerekir. 

Olayımızda ise, eğer, «ancak bir tek liste halinde 
Genel Kurulun tasvibine arz edilir» yolunda bir yorum! 
benimsenecek olursa; bu yorum hem abese, mantık
sızlığa götürür, hem de kötüye kullanmalara götürür; 
ayrıca, bu, hükmün amacının tersine ulaştırır, 

Tartışma konusu hükmün amacı nedir? Bir an 
önce Başkanlık Divammn kurulması ve Parlamento
nun kendisine düşen görevleri yerine getirmesidir. 
Bu amaçla getirilen bir hüküm, nasıl ohır da, küçü
cük bir partinin veya icabında bir müstakiller grupu-
nun kendi adaylarını göstermemesi sonucunda, gün
lerce beklenme ve Başkanlık Divammn teşekkül et-
tirilememesi sonucuna ulaştırır?! 
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Böyle bir anlama varılırsa, bu, yanlış yorumlama 
demektir, lafızcı yorumlama demektir. Yüksek Baş
kanımız ve Başkanlık Divanımızın böyle bir yoruma 
değil, Parlamentonun bir an evvel çalışmasını müm
kün kılan bir yoruma iltifat etmesi, onu doğru yorum 
olarak kabul etmesi gerekir. Hatta, bugüne kadar ak" 
si yolda bir yorumlama olsaydı bile, bu yorumunu de
ğiştirip, amaca uygun bir yorumu benimsemesi gere
kir, 

Kaldı ki, Anayasa Mahkememizin iki kararım arz 
edeceğim: Birincisinde (daha eski kararında) diyor kî: 
«Herhangi bir parti, komisyonlarda kendisine düşen 
üyeyi bildirir. Bildirmezse, o bildirmedi diye komis
yon teşekkül edemez duruma düşmez; vazgeçmiş sa
yılır, feragat etmiş sayılır.» Bu bir. 

ikincisi : 
Daha kısa bir süre önce Cumhuriyet Senatosun

da 'bir uygulama oldu. Bu uygulama üzerine mesele 
Anayasa Mahkemesine gitti ve Anayasa Mahkemesi 
de Halk Partisinin listesini Yermesini, (Mili Birlik 
Grupunun listesini vermesini, fakat Adalet Partisi
nin listesini vermemesini; verilen listelerdeki adayla
rın Başkanlık Divanına seçilmiş olmasına engel say
madı, -bunu da kararıyla tasdik etti. 

O halde bugün, Anayasaya anlam vermede en 
yetkili makamda Ibu şekilde anlam veriyorsa, mantık 
bunu 'böyle gerektiriyorsa, Parlamentonun menfaat
leri, milletin menfaati bunu gerektiriyorsa ve beş 
aydır çalışamadığı liçin, «Parlamentonun İtibarı zede
lenmiştir» denmişken ve bugün bir nefes almışken 
millet «Yahu, nihayet Parlaımenlto çalışacak» diye, 
şimdi bir de partilerimizden - şu veya bu imada bu
lunmak istemiyorum - yine endişeye düşecektir, acaba 
ne zaman verecekler listelerini, diye. 

Peki, ya bu iş seçimden sonraya bırakırsa? Ola-. 
bilir mi Ibu? Olamaz arkadaşlar. 

Onun için Sayın Başkanım, bugün vereceğiniz 
karar, yalnız Başkanlık Divanına ilişkin değildir; si
zin Başkanlığınızda, Millet Meclisi Başkanlık Diva
nının, bundan sonra, gerek içtüzüğü, gerek başka hu
kuk kuralarım uygularken amaca göre mi, yoksa 
kelimeye (bağlı olarak mı hareket edeceğini göstere
cektir. 

Üzülerek Söylüyorum; sizin yanınızda çalışan ime-
onur arkadaşların görüşünü daha önce tespit ettim. 
Onlar tamamen Mizadır. Kendilerinin yüzüne de 
Söyledim, «Bu düşünüşünüz çağdışıdır» dedim. «Ben, 
böyle düşünürse bütün talebemi bırakırım» dedim. 
{CHP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi siz, Parlamentoya göre mesul olmayan, 
hiçbir sıfatı olmayan, ama memur olan, ancak size is
tişare bir şeyler söyleme durumunda olan şahısların 
çağdışı yorum sistemini değil, çağdaş yorum siste
mini benimseyiniz ki, Parlamento bundan sonra akla 
zıt ve suiistimallere, o»bstılüksiyonIar=ı elverişli Ibir yol 
tutmasın; bunu sizden istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, (Başkan olarak ifade 

etmiş olduğum yorum, memur yorumu değildir. Bu
rada oturan bütün başkanların buradan başkan ola-. 
rak ifade ettikleri yorumlar başkanın, başkanlığın yo
rumlarıdır, memurun yorumu değildir. 

Teşekkür ederim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Tabii efen* 

dini, ona hiç şüphe yok. Ancak, memurlar da öte
den beri o yorumların adeta yaratıcısı durumunda 
olduklarından, Sayın 'Geçici Başkanın huzurunda geç
miş olan bir olayı lütfen dinleyiniz, arz edeyim. 

AUt FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Müzakere
nin tarhışma şeklini değiştirdiniz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Benim füm
emi odur ki, burada... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, o konulara girmeyin, 
artofc detaya girmeyin. 

MUAMMER AKSOY (Devalmla) — Eğer ister
seniz girmeyelim. Çünkü söylediler, dediler ki... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, kâfi efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Peki o za
man bırakıyorum. Mademki öyle dediniz, müsaade 
etmezseniz kapatırım... Bizzat memur arkadaşın mü
dahale edip Sayın Kinyas Kartal'ın görüşüne nasıl 
karşı çıktığım ve onun bütün arzusuna rağmen kendi 
gerçek görüşünü dile getiremediğini burada anlata
caktım; Sayın Kinyas Kartal da şahadet edecekti, 
hiç Şüphe etmiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Bir kişiye daha söz vereceğim... 
EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Lehte Söz İsti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun, lehte. 
EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Sayın Baş

kan, kıymetli milletvekilleri ve Meclisin işlerliğini sağ
layan ve bu işlerliği sağlamak için cansiperane çalı
şan Meclisin kıymetli memurları; hepinizi saygıyla 
selamlarım. (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Seyircilere de se^ 
lam ver bari. 
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EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Kıymetli 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Muammer Aksoy Bey, burada, yorumun, sanki 
kesir hükümlerin önüne geçebileceği gibi bir İfade 
kullandılar. Ben derim ki, kesin konularda yorum 
geçerli değildir. İsterseniz, Tüzüğün 11 nci maddesinin 
ilgili fıkrasını yorumlayalım Sayın Muammer Aksoy' 
un dediği gibi. Ne diyor Tüzüğün 11 nci maddesi
nin İlgili fıkrası? «Siyasi parti grupları kendilerine 
düşen yerler için adaylarım gösterir. Bu adayları gös
teren listenin...». Siyasi parti grupları kendilerine dü
şen yerler için adaylarım gösterir, adaylarını 'belirler 
Divana verir, Başkanlığa verir. «Bu adayları gösteren 
listenin...», işte, bu adayları gösteren listenin, teşek
kül eden listenin... <CHP sıralarından «Oku, oku» {ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Kıymetli 
milletvekilleri, ben de bir yorum yapıyorum. Her 
yorum, diğer bir yorumun önünde hürmetle karşdan-
ması gereken fikirdir. Yorumlar kesin tüzük, kanun, 
anamukavelename hükümleri değildir, yorumdur 
çünkü. Bende bir yorum yapıyorum. 

«... Gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla 
oylanması suretiyle seçim tamamlanır.» diyor. «Ta
mamlanmak» ne demektir? Bir işin sonuna gelmek 
demektir. Biz bugün sizlerin dediğini yaparsak işi 
tamamlamıyoruz, yarım bırakıyoruz. Tüzüğün bu 
hükmüne ve benim de yorumuna göre, işi yarım bıra
kacağımıza göre, o zaman «tamamlanmış olur.» hük
münü de yerine getirmiş olamayacağız demektir. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Üç ay daha sal* 
Iayabm Öyleyse. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Hayır. 
Adalet Partisine, «listeleri verin,» diye; bildirilen' 24 
saat olmuştur. Bugün grup toplanmış, çoğunluk sağ
lanamamıştır. Adalet Partisi sorumluluğunu müdrik 
bir partidir; hiçbir Başkanlık Divanı seçiminde obs-
trüksiyona gitmemiştir ve gitmez. Bugün Yüce Meclis
ten bir de cenazemiz vardır. Esasında onun ufuKin-
den doğan durumda yanında olmamız gerekir; ama 
biz gene grupumuzu toplantıya çağırmışızıdr, çoğun
luğu sağlayamamışızdır. Bu demek değildir ki, biz 
bu listeyi tanzim edip Başkanlığa vermeyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, lütfen tutumum 
hakkındaki görüşmenizi yapınız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 
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Sayın Başkanın tutumu yerindedir, tarafsızlığım 
alkışlıyoruz ve diyoruz ki, İçtüzüğün maddelerini, 
herkesin kendi düşüncelerine göre yorumlaması hak
kında yeni ve yanlış bir çığır açmayalım. Sonra heri 
kes İçtüzüğün her maddesini kendi fikrine göre bura
da yorumlamaya kalkar, Meclis kilitlenir ve bizden 
hizmet bekleyen halk yığınları bu hizmetten mahrum 
kalır. (C.H.P. sıralarından «Oooo» sesleri, gürültü
ler) 

Yine Tüzüğün, 64 ncü maddesine göre açılan şu 
görüşme ile ilgili olarak, son paragrafta diyor ki: 
«Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse 
yorum yok beyler, «gerekirse» diyor) oylama işaret
le yapdır» 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Kim takdir ede
cek? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sayın 
Başkan takdir edecektir. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Yalnız Büyük 
Millet Meclisi takdir eder. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Beyefendi, zafa-
aliniz ancak il genel meclisi üyesi olursunuz, vali ne 
derse evet diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Işık, Sayın Birgit, Büyük Mil
let Meclisi... 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sataşıyorlar, müdahale edin lütfen. (CJI.P, 
sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz Meclise o 

kadar sataşıyorsunuz ki, Meclisi o kadar küçük gö
rüyorsunuz ki, size sataşmak kelimesi bunların ya
nında çok az gelir size. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Beni se
çip buraya gönderen halk yığınlarına hakaret ediyor
sunuz Sayın Birgit. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, siz lütfen cevap 
vermeyiniz, lütfen cevap vermeyiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz hakaret edi
yorsunuz onlara. Onlar yığın değildir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen müdahale eU 
meyiniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sizden 
bunu beklemezdim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Halka hakaret 
edilmez. Yığın diyor halka. Halk bu lafa layık ol
muyor. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sizden 
bunu beklemezdim Sayın Birgit. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz hakaret edi
yorsunuz onlara. Onlar yığın değil, halka yığın diyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen müdahale etme
yiniz. 

EROL H. YEŞlLPINAR (Devamla) — Yığın de
miyorum, halk kitleleri.. 

BAŞKAN — Sayın YeşiJpmar, karşılıklı konuş
mayın, lütfen sözlerimizi tamamlayınız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum sözlerimi kıymetli milletvekilleri, Sayın Başkan. 

Sayın Başkanın tutumu yerindedir.Sayın Başkanın 
bu tutumunun lehindeyim ve diyorum ki, Tüzüğün 
kesin maddelerini herkesin kendi fikrine göre yo
rumlaması çığrını açmayalım, Tüzüğün kesin mad
deleri işlesin; ama Tüzüğün bu maddelerinden sıkın
tıda 'isek, İleride elbirliği ederek bunlara bazı ufak 
paragraflar ekleyelim ve diyelim ki, beş gün içinde 
verilir, on gün içlinde verilir; on gün içinde verilmez
se, verilen listeler onaylanır, şeklinde Tüzükte deği
şiklikleri yapalım; ama değişmemiş olan ve kesin 
olan bu Tüzüğe bugün için bağlı kalalım. 

Hepinizi saygı ile selâmlanın. • (A.P. ve M.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, 64 ncü maddeye göre, tununum 
üzerinde iki aleyhte, iki lehte arkadaşa söz verdim* 
Tüzüğümüzün, Başkanlık Divanı seçimleriyle ilgili 
11 nci maddesi ve gerekçesi gayet açıktır. 64 ncü 
maddeye göre bir boşluk olsa lidi, ancak, belki sayın 
Genel Kurulun oylamasına gerek duyulabilirdi; ama 
11 nci maddeye göre hiçbir boşluk olmadığı kanaa-
tında olduğum için böyle bir oylamaya gerek görmü
yorum (C.H.P. sıralarından, «önergemiz var» sesleri) 
ve seçimlerin yapılması için partilere tanınanı müddet 
makul bir sureyi aşarsa. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — önerge var. 
BAŞKAN — Önergeleri oya koyamayacağım, 

kaale alamayacağım. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne zamandan be

ri diktatörlüğünüzü ilan ettiniz. 
BAŞKAN —- Buna göre; makul bir sureyi aşan 

gecikme olursa, Danışma Kurulu Pazartesi günü 
toplanmıştır, dün ve bugün geçmişti, bu makul süre
yi aşarsa, Başkanlık Divanının süratle seçilmesi İçin 
Başkanlık olarak gereken uyan görevimi yapacağım. 

Bu sebeple, gündemde bulunan Başkanhk Divanı 
ve komisyon seçimlerinin yapılması için 1.12.1977 
Perşembe günü saat 15.00'te toplandmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.08 

• • < • • • • »-©-« 
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71' NÖJt BİRLEŞİM 

30 .11 .1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — 18 . 11 . 1976 tarihinde Ankara'da imza

lanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda 
Kraliyet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı Pro
jelerin Desteklenmesine ilişkin Anlaşma» nun, 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğin
ce Millet Meclis'i Genel Kurulunun bilgisine sunulma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/33) (S. Sayısı : 1) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1977) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Başkanvekilleri, idareci üyeler ve divan üye
leri seçimi. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 
Toplantı : 1 

1 8 . 11 . 1976 Tarihinde Ankara'da İmzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Hollanda Kraliyet Hükümeti Arasında İstih
dam Yaratıcı Projelerin Desteklenmesine İlişkin Anlaşma» ,nm, 
31 . 5 . 1963 Tarihli ve 244 Sayılı Kanun Gereğince Millet Meclisi 
^Genel Kurulunun Bilgisine Sunulmasına Dair Başbakanlık Tezke

resi. ( 3 /33 ) 

T. C. 
Başbakanlık 15.7. 1977 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-60/05375 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 11 . 1976 tariflinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Hollanda Krali
yet Hükümeti Arasında İstihdam Yaratıcı Projelerin Desteklenmesine tK$kin Anlaşma», 31 , 12 . 1976 tarihli 
ve 7/13018 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış ve 17 . 3 . 1977 tarihH ve 15881 sayın Resmî Ga-
zete'de yayımlanmıştır. 

Anlaşmanın örnekleri, 31 . 5 . 1963 tarihti ve 244 saydı Kamunun ikinci maddesinin ikinci fıkrası uyann-
"a ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TÜRKİYE ÇUMHURtYETÎ HÜKÜMETİ ÎLE HOLLANDA KRALİYET HÜKÜMETİ ARASINDA İS
TİHDAM YARATICI PROJELERİN DESTEKLENMESİNE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Kraliyet Hükümeti; 
İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri gözönüne alarak, 
Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi isteği ile, 
Türkiye'de istihdam durumunu güçlendirmek üzere işbirliği yapılmasının arzuya şayan bulunduğunu kabul 

^ederek, 
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

MADDE - I 

1. Bu Anlaşma, yurt dışında bulunan Türk işçilerinin tasarruflarının kısmen veya tamamen yatırımlara 
dönüşmesi suretiyle finanse edilen istihdam yaratıcı projelerin (bundan böyle «Projeler» diye anılacaktır) 
gerçekleştirilmesini hedef almaktadır. 

2. Yukarıda sözü edilen Projeler, işçi şirketleri, köy kalkınma kooperatifleri, küçük sanat kooperatifle
rine taalluk etmektedir. Bu Projeler Türk Hükümetinin plan amaçlarına ve ilkelerine, aynı zamanda, Hollan
da Kalkınma için İşbirliği Politikasına ve hassaten bu politikanın sosyal veçhelerine uygun olacaktır. 
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MADDE - II 

1. Hollanda Hükümeti her yıl bu alanda kendi katkısının ne miktar olacağı hakkında Türk Hükümetine^ 
bilgi verecektir. 

2. Projelere malî destek sağlamak amacıyle, Hollanda katkısına istinaden bir fon kurulacaktır. 

MADDE - III 

Her iki tarafın yetkili makamlarının müşterek muvafakati ile herhangi bir Proje için Hollanda Hüküme
tince tayin edilecek uzmanlara ve bu uzmanların Türkiye'deki meslekî faaliyetlerinin gerektirdiği teçhizata 
Türk mer'i mevzuatı çerçevesinde uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır. 

MADDE - IV 

1. Bu Anlaşma'nın uygulanmasında yetkili makamlar, bir taraftan Hollanda Kalkınma için İşbirliği Ba
kanı, diğer taraftan Türk Sanayi ve Teknoloji Bakanı'dır. 

2. Yetkili makamlardan herbiri, Projelerin gerçekleştirilmesini üstlenecek bir icra makamı tayin etme yo
luna gidecektir. 

Yetkili makamlar bu tayinden birbirlerini haberdar edeceklerdir. 

MADDE - V 

1. Ak!it Taraflar, en faz?la üçer temsalci bulunduracakları bir Karma Komliısyon 'kuracaklardır. 
Karma Komiisyon üyeleri, kendilerine yardımcı olmak üzere uzmanlardan istifade edebileceklerdir. 
2. Malî yardımdan istifade edebilecek nitelikteki projeler 'konusunda her iki Hükümete tavsiyede bulun--

mıalk görevini Karma Komisyon üstlenecektir. 

Türk Hükümetindin muvafakati alınmadan hiçbir projemin gerçekleştiınlmesinıe tevessül olunmayacaktır. 
3. Karma Komisyon, komliısyon toplantılarının zamanı ille yerimi, ayna zamanda İçtüzüğünü kendisi tespit: 

edecektir. 

MADDE - VI 

1. Türk Hükümeti, projelenin gerçekleştirilmesi ile ilgili Türk Bakanlık ve Kuruluşlarının temsicileıtmden; 
oluşan bir Yönetim Komitesi kuracaktır. 

Hollanda'mın Ankara'dalkli Büyükdçfliiğinden Mir temsilci, bu komitenin toplantılarına istişari üye sıfatıyla 
katJabdl'ecektir. 

2. GörevMm iorasımda Karma Komisyona yardımcı olmak gayesiyle, Yönetim Komitesi, 
a) Mevcut kalkınma projelerine uygun şekilde kurulımuış, 

b) Yatırım faaliyetine geçmliş olmakla birlikte, daha sonra malî güçlüklerle karşılaşmış, 
c) İstihdam yaratıcı, 
İşçi şirketleri ille iügili «Projeter» ıkı değerlendMmeslJnde ve seçimlinde yararlı olacak öncelikleri tespit ede-

cekıtlilr. ' --• 

3. Yukarıda sözü edien Yönıetlim Komitesi fonu bir Tunik yatırım bankası aracılığı ile kullanılacaktır. 
Fondan projelere yapılacak para tahsisi ile ilgili sarflar Yönetim Komiıtesi ile söz konusu Türk bankası ara
sında kararlaştırılacaktır. 

Bu banka kasa ve yönetim vaaifesıi görecektir. 
Yönetim Komıiıtesi projeleri hedef alan fonların gerçekten bu gaye ile kullanılmasını sağlamak üzere bir. 

kontrol sistemi kurup uygulayacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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MADDE - VII 

Akit Taraflar, genel olarak, bu Anlaşma üe ügiü olarak sürdürülecek faaliyetlıeıi kolaylaştırmayı taahhüt 
ederler. 

MADDE - VIII 

Bu Anılaşmanın ıryguJanmasMKİan doğabilecek ve yetkili makamlar veya icra makamları tarafrodan hal-
ledftemeyen tefsir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar Âkit Tarafların mutat diplomatik usulüne göre bir çözüme ka-
vuşturukcalkıtır. 

MADDE - DC 

A) Bu Anlaşma bir yâ süre üe yürürlükte kalacaktır. İlgili hükümetlerden biri, söz konusu sûrenin hita-
mamdan en az aıkı ay evvel anlaşmayı feshetme niyetimi diğerine bildirmediği takdirde, Anlaşma her defa
sında otomatik olarak bar yıl süre üe uzatılacaktır. 

B) 1. Bu Anlaşma, tarafların maHî mevzuatının gerektirdiği formalitelerin tamamlandığım, hükümetle
rin birbirlerine yazııh olarak bakürdSkleri tarihte yürürJüğe giırer. 

2. Hollanda Hükümetli bakımından işbu Anlaşma Hollanda Krallığı ülkesinm sadece Avrupa'da bulunan 
kısmına kabili tatbiktir. 

1976 tadıhrnde Ankara'da muteber metin olmak üzere Fransızca dünde düzenlenmıiştir. 

Türküye Cumhııriyed Holanda Kraliyet 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 




